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Prefácio

Este volume reúne artigos de alunos titulados em 2020 no Mestrado 
Profissional da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV DIREITO SP), nas linhas de Direito dos Negócios e de Direito Pú-
blico, cujos trabalhos de conclusão foram indicados à premiação pela res-
pectiva banca examinadora em função de sua qualidade acadêmica e rele-
vância aplicada. A publicação sob a forma de coletânea é feita anualmente 
e tem como principal objetivo compartilhar com a comunidade jurídica 
os resultados da pesquisa discente desenvolvida no âmbito do programa.

Os artigos que compõem a obra coletiva foram inspirados em acha-
dos e reflexões produzidas durante o desenvolvimento do trabalho de con-
clusão de seus autores. Tratou-se de um exercício desafiador a transforma-
ção do texto mais extenso em um artigo conciso e objetivo para transmitir 
basicamente o mesmo conteúdo, porém, reduzido à sua essencialidade. 
Com isso, permite-se ao leitor comum apropriar-se, de forma ágil e agra-
dável, do conhecimento condensado no artigo, sem prejuízo de ter acesso 
ao trabalho completo que permanece disponível para consulta pública na 
biblioteca digital da FGV, ou então sob a forma de livro já publicado.

Como regra, os artigos são antecedidos de uma breve apresentação 
escrita do docente responsável pela orientação do respectivo trabalho de 
conclusão. Em alguns casos, aluno e orientador optaram por produzir um 
artigo de autoria conjunta. Esse formato de produção intelectual tenta ven-
cer o preconceito, muito peculiar da área do Direito, de publicações em 
regime de coautoria discente-docente.

O Mestrado Profissional da FGV DIREITO SP tem procurado estimu-
lar o aluno a se dedicar a uma pauta de pesquisa sobre problemas do mundo 
real ainda não resolvidos de forma totalmente satisfatória. Nesse sentido, o 
programa oferece ao aluno ingressante uma lista organizada de oportunida-
des de pesquisa discente, elaborada pelos docentes interessados em tornar 
mais orgânicas e sinérgicas as suas próprias agendas de pesquisa. As propos-
tas de pesquisa discente também se baseiam em demandas identificadas no 
contexto de parcerias mantidas com entidades públicas e privadas.
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Os trabalhos selecionados e os artigos deles decorrentes são bons 
exemplos do modelo de pesquisa adotado no Mestrado Profissional da 
FGV DIREITO SP, cuja tônica recai sobre o caráter aplicado do resultado 
da investigação. A utilidade prática é relevada pelo componente prescritivo 
do trabalho, sob a forma de recomendações de conduta dirigidas precipua-
mente aos operadores do direito e formuladores de políticas públicas. O 
trabalho não se limita a discutir uma questão conceitual ou um problema 
hermenêutico situado no plano puramente abstrato, tampouco à apresen-
tação de um diagnóstico de situação problemática ou do resultado de uma 
observação analítica. Também não precisa explorar desavenças doutriná-
rias ou buscar avançar proposições teóricas. No fundo, o pesquisador se 
serve do referencial teórico-normativo disponível para resolver questões 
práticas, embora sem deixar de lado o senso crítico ou descurar da solidez 
da fundamentação jurídica das soluções propostas.

O domínio da legislação aplicável, assim como dos entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais existentes, possui função instrumental e 
não é encarado como objetivo final do trabalho. Importa menos dar uma 
resposta com pretensões de verdade dogmática do que mapear controvér-
sias jurídicas para identificar riscos e sugerir alternativas de mitigação. 
Para dar conta disso, a pesquisa deve se preocupar inicialmente em co-
nhecer e compreender o contexto fático, a partir de uma visão integrada 
e multidisciplinar da realidade, para então identificar estratégias de ação 
juridicamente embasadas. Essa postura transcende a dicotomia clássica 
entre lícito e ilícito, que tem orientado a produção doutrinária na área ju-
rídica. Não basta ao jurista moderno responder a questões sobre legalidade 
de condutas; ele também precisa formular juízos de equidade ou de conve-
niência, dentro da moldura legal previamente definida.

De outro lado, o saber jurídico relevante não mais se amolda às fron-
teiras disciplinares tradicionais do Direito, que se tornaram artificiais em 
face da complexidade dos problemas do mundo atual. Tampouco o Direito 
pode ser corretamente aplicado sem levar em conta a realidade concreta e 
as consequências práticas das soluções propostas. Para cumprir sua missão, 
tanto o pesquisador acadêmico quanto o profissional militante devem ser 
capazes de transitar entre os vários ramos do Direito e manter diálogo com 
outras áreas afins do conhecimento. A conexão com a realidade concreta 
também demanda esforço adicional de investigação, eis que transcende a 
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consulta às fontes tradicionais da pesquisa jurídica (legislação, doutrina 
e jurisprudência). É necessário que o pesquisador utilize outras fontes de 
informação ou meios de consulta, como análise documental, banco de 
dados, entrevistas com atores relevantes e o uso da própria experiência 
(desde que devidamente explicitada e qualificada). Daí resulta um trabalho 
de pesquisa que não se serve apenas de referências bibliográficas, nem se 
limita a reproduzir conhecimento doutrinário já publicado.

O trabalho precisa ainda problematizar e discutir as questões jurí-
dicas sensíveis, considerando o contexto fático em que estão inseridas. As 
polêmicas não devem ser apresentadas de forma maniqueísta ou sustenta-
das por argumentos retóricos. É essencial que as reflexões sejam dotadas 
de rigor acadêmico, o que pressupõe a análise de posições contrapostas, 
mostrando os vários ângulos do problema, de forma neutra e abrangente. 
Ao final, o trabalho deve adotar uma conclusão propositiva, que responda 
objetivamente a questões sobre como agir e com que cautelas; o que faz 
sentido; qual a melhor estratégia.

Espera-se que a obra coletiva proporcione ao leitor não apenas a aqui-
sição de conhecimento qualificado e teoricamente robusto, mas sobretudo 
útil e diretamente aplicável à atividade profissional. Os seus autores e cor-
respondentes orientadores estão de parabéns!

Mario Engler Pinto Junior 
Professor e coordenador do Mestrado Profissional da FGV DIREITO SP
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Artigo 1 
Contract Design: entre o 
Simples e o Complexo

Thiago Conceição Pelizzon 
Wanderley Fernandes

Introdução

O presente trabalho tem por escopo examinar a teoria do contract 
design como forma de alocar riscos e de reduzir litígios. Em relação à apli-
cação da teoria na prática profissional, são pouquíssimos os estudos em 
que se possa aferir se uma estratégia contratual possibilita mais benefícios 
em detrimento de outra, tais como: a redução de assimetria informacional, 
a economia em custos de transação para as partes, a mitigação de riscos e a 
diminuição de litígios em que se discuta a validade de cláusulas.

Cabe destacar que cada escolha em design deve considerar o seu 
usuário. Uma cláusula redigida para auxiliar na interpretação do juiz pode 
ensejar a incompreensão para uma das partes contratantes. Por isso, a prá-
tica contratual em design demanda reflexão, experiência e compreensão 
dos seus destinatários. Isso nos leva a pensar que contract design pressu-
põe um jogo de estratégias, ou seja, uma cláusula ou uma ação é tomada 
levando-se em consideração a reação da outra parte. Nossa compreensão 
de contract design envolve a evolução do direito contratual desde o modelo 
clássico liberal, da intervenção do Estado, da análise econômica do direito 
e da influência da teoria dos jogos nas relações contratuais. Nos parece 
que contract design resulta da evolução natural entre law and economics e 
a teoria dos jogos.

Alguns autores criticam a teoria da análise econômica do direito 
como meramente descritiva, sem conteúdo normativo. Por outro lado, 
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quando consideramos o comportamento dos agentes econômicos a partir 
da teoria dos jogos e do comportamento estratégico, a teoria adquire dina-
mismo e caráter normativo, apontando comportamentos desejados para 
atingir a finalidade do adimplemento. 

Nessa perspectiva, este texto avalia os conceitos de complexidade e 
simplicidade, como tratar contratualmente relações simples de maneira 
complexa ou relações complexas de maneira simples. Isso nos apresenta 
problemas relevantes na prática. Escrevemos contratos complexos para o 
consumidor ou documentos simples para compreensão de partes sofistica-
das? Como optar entre termos vagos e precisos na redação dos contratos?

1. Complexidade e Design: Simplificar É Suficiente?

A pergunta é: como a adoção de fórmulas simples ou complexas in-
terfere na execução e na interpretação dos contratos pelos seus destina-
tários? Ou seja, se contratos simplificados1 ensejam maior cumprimento 
pelas partes e serão mais bem interpretados pelos juízes, enquanto os con-
tratos considerados complexos são mais difíceis de serem cumpridos e in-
terpretados. A esses questionamentos, acrescentam-se as perguntas feitas 
por Eggleston, Posner e Zeckhauser: “Quais as vantagens e desvantagens 
da complexidade em contratos? Como as cortes pensam sobre a complexi-
dade em contratos? As cortes devem fazer cumprir de modo mais restri-
to contratos complexos do que contratos simplificados?” (EGGLESTON; 
POSNER; ZECKHAUSER, 2000, p. 91, tradução nossa).

1 Ao longo do presente trabalho será adotada a terminologia “simplificado” para representar 
contratos dotados de linguagem objetiva, simples e direta, com termos que promovam maior 
compreensão das partes e de terceiros. A expressão é utilizada como sinônimo de conferir 
simplicidade aos contratos, mas em momento algum deve ser entendida como algo simplório. 
Em verdade, ter contratos simplificados não é uma tarefa simples. A legibilidade de contrato é o 
grau em que as suas cláusulas são entendidas em função da complexidade das palavras e sentenças 
utilizadas. “A legibilidade é determinada por fatores tais como comprimento de palavras, uso de 
expressões comuns, cumprimento de sentenças, número de orações e de sílabas em uma sentença. 
É um atributo raramente considerado – quer seja porque designers são insensíveis ou conscientes 
de sua importância ou mesmo porque é senso comum que informações complexas requerem 
uma apresentação complexa” (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2003, p. 198, tradução nossa). 
O design de contratos simplificados deverá, portanto, considerar esses fatores para facilitar sua 
legibilidade e entendimento.
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Para responder a essas questões, devem ser considerados os efeitos 
jurídicos que decorrem da complexidade ou da simplificação dos contra-
tos. Por exemplo, se um contrato por adesão simplificado, partindo-se da 
premissa de ser mais fácil a sua compreensão, mitiga a interpretação contra 
proferentem do art. 423 do Código Civil ou se a simplificação compromete 
o dever de informar do fornecedor. Ainda nesse contexto, se será possível 
afirmar que a vulnerabilidade do consumidor diminuirá, uma vez que ele 
terá mais clareza acerca daquilo que contratou. Qual a medida de simplifi-
cação desejável para um contrato?

Isso deixa claro que a complexidade e a simplificação trazem con-
sequências para o direito. São poucas as pesquisas de campo sobre as 
consequências do design aplicado aos contratos, em especial como são 
julgados os casos em que se adota a redação simplificada. Também não 
existem dados suficientes sobre como contratos complexos são interpre-
tados pelos juízes e se práticas simplificadoras reduzem a litigiosidade. 
Tampouco como os ajustes feitos às minutas ao longo do tempo são rele-
vantes para a alteração de um entendimento jurisprudencial ou como a 
mudança da jurisprudência afeta a redação dos contratos. 

Espera-se que, com o desenvolvimento da jurimetria e de outros siste-
mas estatísticos aplicados ao direito, seja possível mapear como a redação 
dos contratos será relevante para as decisões judiciais e vice-versa. Logo, 
compreender a interação entre a prática, a redação e a interpretação de um 
contrato (e como o design se insere nesse contexto) será fundamental para 
tratar dos temas envolvendo complexidade, completude, cumprimento e 
revisão judicial dos contratos.

 Lie Uema do Carmo define a complexidade “como a propriedade de 
um sistema em que múltiplas partes encontram-se imbricadas em um todo 
maior que o mero somatório das partes, havendo constante interação, inter-
dependência e retroalimentação das próprias partes entre si e das partes com 
o todo [...]” (CARMO, 2012, p. 17). Sem prejuízo da discussão semântica, 
segundo Roppo, a complexidade em matéria contratual decorre do entendi-
mento de que o contrato é um processo, ou seja, uma “sequência de actos e 
comportamentos humanos, coordenados entre si [...]” (ROPPO, 1988).

Desta forma, o fenômeno da complexidade dos contratos pode ser 
analisado em um contexto micro e macroestrutural. No contexto microes-
trutural, a complexidade se estabelece pela própria vontade das partes em 
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criar, alterar ou terminar dada relação jurídica de cunho patrimonial. Ain-
da que se discuta se as partes têm mais ou menos consciência acerca da 
extensão da manifestação de suas vontades e se têm ingerência direta ou 
indireta sobre a escolha dos termos do contrato. Quem celebra um con-
trato o faz segundo certos interesses, os quais produzem efeitos, vínculos, 
condições, direitos e responsabilidades que não são isolados. Haverá ne-
cessariamente a sobreposição de todos esses elementos.

Sobre o aspecto interno, Wanderley Fernandes ensina que “as partes 
têm, a partir da função específica de certos negócios, a consciência do que 
pretende a outra parte ao dar início às negociações [...]” (FERNANDES, 
2012, p. 250-251). Acrescenta o autor que elas “definem seus interesses, de-
claram sua vontade de obter determinada utilidade ou oferecer determi-
nado bem ou serviço. Há um ir e vir de vontades declaradas, intenções e 
interesses [...]” (FERNANDES, 2012, p. 238).

No sentido macroestrutural, os contratos são complexos na medida 
em que existem externalidades que afetam não só o comportamento das 
partes como o cumprimento das próprias obrigações contratadas. Mui-
to além de sua expressão patrimonial, estão sujeitas aos mecanismos de 
mercado, suas ineficiências e distorções. Por conta disso, estruturas con-
tratuais complexas surgem para racionalizar custos de transação e alocar 
riscos para além do mero inadimplemento. As partes criam, por exemplo, 
mecanismos contratuais para autorizar a revisão de cláusulas, fixam ex 
ante critérios para dar conta da oscilação de preços, criam redes contra-
tuais para distribuir o risco de suas operações, contratam seguros, etc. 

Sobre a lógica de tais mecanismos, ressalta-se o papel que o ambiente 
institucional exerce sobre as partes e o contrato para gerar complexidade, 
o que pode elevar os custos de negociação e de redação dos contratos. “A 
incerteza do ambiente institucional faz com que as partes prevejam um 
número maior de situações no contrato. Ao contingenciar mais as obri-
gações, as partes ampliam o número de cláusulas, de eventos prováveis e 
de respostas a tais eventos. [...] Por isso, o ambiente institucional incerto 
contribuiria para a complexidade contratual” (CARMO, 2012, p. 201). 

Por força dos contextos micro e macroestrutural é que o acordo de 
vontade alcança a dimensão da complexidade. Entender o que diz um con-
trato e, sobretudo, o que pretendem as partes, demanda do intérprete o 
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exame de fatores sobrepostos, coordenados e interdependentes. Todos es-
ses fatores compõem a ideia de um sistema particular para cada contrato. 

A dinâmica de sistema de complexidade traz novos questionamentos 
para o campo do direito contratual, como destacam Hwang e Jennejohn: 

A complexidade da moderna estrutura contratual também destaca 
novas questões para o direito contratual. Como as disposições ao 
longo de vários contratos interagem entre si? Como elas deveriam 
interagir? Como os designers de contratos e intérpretes utilizam da 
estrutura dos contratos para atingir seus objetivos econômicos e 
judiciais? (HWANG; JENNEJOHN, 2017, p. 282, tradução nossa)

Aliás, a interpretação de um contrato demanda “a reconstrução da 
concreta ideia do negócio, do conteúdo lógico e prático do negócio especí-
fico em discussão, considerado em sua complexidade e em conexão com o 
ambiente social [...]” (BETTI, 1971, p. 409-410). 

Logo, diante de um contrato social pelo qual as partes expõem seus 
interesses de maneira a permitir a interferência do outro sobre a sua 
condição patrimonial, ao intérprete não cabe buscar aquele ponto 
ideal e abstrato de intersecção das vontades, mas de examinar as cir-
cunstâncias do caso, inserido no ambiente social – sob usos e práticas 
desse ambiente – e verificar a função econômico-social que aquela 
operação desempenha na sociedade. (FERNANDES, 2012, p. 232)

Hwang e Jennejohn afirmam que a estrutura adotada no contrato é 
essencial à interpretação. Por esse motivo, “ignorá-la é ignorar a evidência 
da intenção das partes. Sem o entendimento de sua estrutura, é impossí-
vel refletir sobre seu conteúdo ou contexto [...]” (HWANG; JENNEJOHN, 
2017, p. 327, tradução nossa). O entendimento de Suchman não é diferente. 
A interpretação e o desenho dos contratos estão relacionados à sua lógica 
de sistema: “A perspectiva dos contratos como artefatos destaca essa dinâ-
mica no nível sistêmico, forçando os pesquisadores a abordarem a questão 
de quando, por que e como o formato de um contrato pode afetar o forma-
to de outro” (SUCHMAN, 2014, p. 124).
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Em paralelo, a complexidade está ligada a outro conceito: a incom-
pletude dos contratos2. A associação da complexidade a algo negativo se 
dá, predominantemente, em função de sua incompletude. A tendência de 
os contratos serem incompletos é motivada pelos custos de transação nos 
quais as partes incorreriam para antecipar cada evento futuro e incerto3. 
Eggleston, Posner e Zeckhauser dedicaram estudo específico sobre com-
pletude e complexidade. Os autores afirmam que a tendência de se focar 
na completude dos contratos e negligenciar a complexidade resulta em um 
entendimento inadequado dos contratos e da lei4. Para os autores, a com-
plexidade dos contratos não deriva apenas das incertezas acerca do futuro, 
do ambiente em que se estabelece e dos altos custos em prever tais cená-
rios, mas se relaciona a fatores como “assimetria de informação, dinâmi-
cas de monitoramento, pressões, convenções, confiança e reputação, cus-
tos para execução do contrato, racionalidade limitada e renegociação [...]” 
(EGGLESTON; POSNER; ZECKHAUSER, 2000, p. 92, tradução nossa).

É desta forma que, segundo os autores, a complexidade do contrato 
será relevante aos tribunais que o interpretarão. Isso porque a complexida-
de do contrato poderá “dizer ao tribunal algo sobre os objetivos contratuais 
das partes, sobre as tratativas que mantiveram e o ambiente que as partes 
encontraram para negociá-lo [...]” (EGGLESTON; POSNER; ZECKHAU-
SER, 2000, p. 92, tradução nossa). De acordo com autores, o contrato será 
considerado complexo quando nele se observarem as seguintes dimensões: 
(i) número esperado de possíveis indenizações de contingências relevantes; 

2 Caminha e Lima apontam na mesma direção: “Parte-se da premissa que o contrato incompleto 
é uma técnica de decisão presente no ato de gerir as relações contratuais que se caracterizarem 
pelo grau de complexidade e problema [...]” (CAMINHA; LIMA, 2014, p. 162).

3 Os autores citados ao longo deste trabalho, principalmente George Triantis e Robert Scott, ao 
tratarem sobre a completude dos contratos, referem-se aos eventos futuros e incertos como 
“ future states of the world”. Isso reforça o aspecto macroestrutural anteriormente comentado, 
pois os autores consideram que qualquer fato do mundo terá efeitos econômicos sobre os 
contratos e, por consequência, sobre as partes, em especial no tocante à racionalidade e à escolha, 
as quais são limitadas. Vale citar o entendimento de Eric Posner: “Um contrato completo, 
teoricamente, descreveria todos os riscos possíveis, mais os custos de transação – incluindo o 
custo da negociação e de redação do contrato; a possibilidade de previsão de eventos de pouca 
probabilidade torna todos os contratos incompletos” (POSNER, 2010, p. 18).

4 Este é o trecho original do artigo escrito por Eggleston, Posner e Zeckhauser: “We argue that it 
does, and that the current tendency of scholars to focus on completeness and neglect complexity 
has resulted in an inadequate understanding of contracts and contract law” (2000, p. 92).
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(ii) variação na magnitude dos retornos contratados entre as partes; e (iii) 
requer esforços cognitivos para compreendê-lo5. 

Sobre a primeira dimensão apontada, será complexo o contrato rico 
no detalhamento das contingências às quais são atribuídos diferentes va-
lores de indenização. Para cada contingência esperada, o contrato estabe-
lecerá as obrigações e os direitos das partes em caso de sua materialização. 
Para os citados autores, a complexidade no âmbito da previsão de contin-
gências será desejável pelas partes como resposta às políticas públicas. As 
partes procurarão, sempre que possível, evitar o pagamento de impostos 
ou outros custos institucionais que possam incidir sobre os negócios. Aqui 
também se inclui a preocupação quanto aos custos com o cumprimento 
judicial e da interpretação dos contratos pelos tribunais.

Em relação à segunda dimensão, o contrato será complexo quan-
to à magnitude dos resultados possíveis, independentemente do número 
de contingências nele previstos. Conforme ensinam Eggleston, Posner e 
Zeckhauser (2000, p. 98, tradução nossa), “as variáveis de resultados possí-
veis terão maior impacto na complexidade de um contrato na medida em 
que as partes contratantes tiverem mais discricionariedade em alterar ou 
ajustar condutas em resposta àquelas variáveis [...]”.

Essas duas dimensões estão relacionadas à questão da alocação efi-
ciente dos custos nos quais as partes incorrem em prever contingências. 
No entanto, as partes estão mais compelidas a celebrar contratos mesmo 
que incompletos, porque os custos com a previsão e a negociação dessas 
contingências excedem o valor adicional que um contrato mais completo 
teria para elas. Note que isso não incentiva necessariamente um contrato 
mais simples. Tampouco essa tendência será aplicável no caso de consumi-
dores que celebram contratos de adesão com fornecedores, uma vez que o 
poder de barganha do consumidor é mínimo ou inexistente.

O último aspecto trata da dificuldade de compreensão do contrato. 
Será complexo aquele que requer das partes um esforço cognitivo muito 
grande para se fazer claro. Por esforço cognitivo se entende o grau de ati-
vidade mental requerido para alcançar determinado objetivo ou resultado, 

5 “Specifically, by ‘complexity,’ we refer to the following three dimensions of the contract: (1) the 
expected number of payoff-relevant contingencies specified in the contract; (2) the variance in the 
magnitude of the payoffs contracted to flow between the parties; (3) the cognitive load required 
to understand the contract” (EGGLESTON; POSNER; ZECKHAUSER, 2000, p. 92).
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utilizando-se de elementos como percepção, habilidade de solucionar pro-
blemas, memória e experiências de cada indivíduo. 

Até o momento, foram expostos motivos suficientes para justificar a 
tendência da complexidade dos contratos, mas como a simplificação surge 
como resposta ao fato? No mais, como o design se relaciona à questão? 
Quais incentivos a simplificação gera para os usuários do contrato?

Siegel relata que, nos anos 1980, foi contratado para reformular as 
minutas utilizadas por um banco com o objetivo de reforçar sua imagem 
como líder de mercado. Ele se deparou com um documento extenso, escri-
to em linguagem de difícil assimilação e repleto de jargões: “o choque de 
ver o título de empréstimo tornou muito claro para mim que o design não 
era uma questão ou solução. Redigido com denso ‘juridiquês’, o contrato 
gritava: ‘Não leia isto!’. No entanto, aquilo comunicava uma grande opor-
tunidade de negócios” (SIEGEL; ETZKORN, 2013, p. ix, tradução nossa).

Van Boom, Desmet e Van Dam identificaram a mesma tendência 
das instituições financeiras europeias quanto à redação de documentos6. 
Essa conclusão não difere daquela do estudo encomendado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) à Escola de Direito de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas, coordenado por Daniela Gabbay e Luciana Gross Cunha, 
sobre as causas de aumento de demandas judiciais e da morosidade da jus-
tiça, em que a complexidade dos contratos aparece como um dos elemen-
tos a contribuir com o aumento de litigiosidade7.

Ao enxergar nisso uma oportunidade, Siegel e Etzkorn estudaram as 
razões da complexidade e as soluções por meio do design. A primeira lição 
que trouxeram é no sentido de que qualquer conteúdo, antes de ser escrito 
ou reescrito, deve ser questionado. A partir de exemplos encontrados no 

6 “Contra um cenário de níveis decrescentes de confiança do consumidor em instituições 
financeiras [...], várias iniciativas foram recentemente implementadas na área de serviços 
financeiros na conquista da confiança do consumidor por meio da simplificação do material 
escrito, por exemplo, contratos, formulários, termos de responsabilidade e correspondências” 
(VAN BOOM; DESMET; VAN DAM, 2015, p. 188, tradução nossa).

7 “Ademais, muitas cláusulas contratuais são consideradas complexas e de difícil compreensão 
pelo consumidor. A complexidade auxilia muito no aumento dos litígios, porque o consumidor 
é despreparado para lidar com esses contratos. Essa questão é intensificada com a inclusão de 
parcela da população com baixo grau de escolaridade, que muitas vezes não compreende o 
que está contratando” (ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO 
VARGAS, 2010, p. 122).
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âmbito de negócios norte-americanos, eles constataram que a complexi-
dade tem grande impacto na vida das pessoas quando se consideram os 
custos que ela gera. A adoção de um design de simplificação é apontada 
por eles como solução ao que denominaram “crise de complexidade” e à 
burocracia excessiva8. 

É desse modo que o design é apresentado como ferramenta para lidar 
com a complexidade. Esta, no âmbito dos contratos, como apontado, de-
corre da lógica sistêmica e da tentativa de antecipar riscos e movimentos 
das partes e de terceiros. Logo, a melhor prática de design consistirá em 
observar a estrutura do contrato e se tais riscos e movimentos podem ser 
antecipados ou mesmo explicados de maneira suficientemente objetiva e 
clara para os seus destinatários. O design mede a eficiência e a efetividade 
na escolha de determinada estrutura em detrimento de outra9.

Dessa forma, faz sentido dividir a prática de design de contratos em 
duas categorias: (i) o design da simplificação, com o objetivo de reduzir a 
assimetria de informação10 e o esforço cognitivo das partes e de terceiros 
para compreender os seus termos; e (ii) o design da dinâmica dos custos 
envolvidos em litígios como forma de alocar riscos com eficiência, anteci-
par condutas das partes, estabelecer regras para execução e interpretação 
do contrato, inclusive no âmbito processual. 

O design da simplificação parte do princípio de que questões com-
plexas não requerem apresentações complexas. Orienta-se pelo fato que 
“informações complexas requerem apresentações mais simples possíveis, 
de modo que o foco se dá na informação e não na forma como é apresen-
tada [...]” (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2003, p. 198, tradução nossa). 

Segundo Lidwell, Holden e Butler, o design deve minimizar as ativi-
dades mental e física requeridas para atingir o resultado desejado ao me-

8 “Percebi que os negócios e o governo teriam enormes benefícios por conta da simplificação, 
enquanto consumidores e cidadãos estariam mais bem informados” (SIEGEL; ETZKORN, 2013, 
p. ix, tradução nossa).

9 Suchman (2014, p. 107-108) comenta: “Como os demais instrumentos tecnológicos, os contratos 
servem para fins materiais específicos, e um observador pode medir a sofisticação de qualquer 
desenho contratual em função de sua eficiência e efetividade em alcançar aqueles fins”.

10 Esse entendimento é também observado por Eggleston, Posner e Zeckhauser (2000, p. 110-111), 
cujo trecho original segue transcrito: “So sometimes simplicity is the best response to a complex 
environment with informational asymmetry”.
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nor grau possível. Ele serve para “reduzir o esforço cognitivo por meio da 
eliminação de informações desnecessárias [...], do agrupamento da infor-
mação que deve ser lembrada, do fornecimento de recursos de memória 
para ajudar nas tarefas complexas [...]” (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 
2003, p. 178, tradução nossa).

Uma boa prática de design trará resultados desejáveis, como a melhoria 
na comunicação entre as partes, o aumento da credibilidade11 e mais clareza 
acerca da intenção daquelas em contratar. O resultado desejado será a dimi-
nuição da abrangência da atividade do intérprete e das ambiguidades. 

Observa-se, contudo, que o excesso de explicação nos contratos não 
significa mais informações ou maior nível de entendimento. Siegel e Etzkorn 
apontam que “muita informação sobrecarrega as pessoas, criando imprecisão 
e não clareza, pois as pessoas deixam de lado o que é importante e param 
de prestar atenção”12. Suchman, ao citar Bernstein, retoma que a linguagem 
desempenha um papel importante para a interpretação dos contratos: “a lin-
guagem contratual, diz o autor, cria não apenas as regras que as partes querem 
aplicar a seu relacionamento em curso, mas antes, as regras que elas desejam 
que uma terceira parte julgadora aplique, caso sua relação falhe, de tal modo 
que a intervenção de um terceiro se torne necessária” (BERNSTEIN apud  
SUCHMAN, 2014, p. 114-115).

Siegel e Etzkorn atribuem em parte aos advogados a culpa da com-
plexidade. Para eles, os “advogados frequentemente insistem que qualquer 
tentativa de simplificar a linguagem corre o risco de se deixar de cumprir 
com o disposto em lei [...]” (SIEGEL; ETZKORN, 2013, p. 18, tradução nos-
sa). A complexidade não pode ser atribuída exclusivamente aos advogados, 

11 Eggleston, Posner e Zeckhauser entendem da mesma forma: “Contratos simplificados também 
podem sinalizar confiabilidade, porque são mais fáceis de se entender. Quando uma parte propõe 
um contrato complexo, a outra parte pode temer que a complexidade crie brechas que beneficiem 
quem o redigiu” (2000, p. 110-118, tradução nossa). 

12 Este é o texto original: “Too much information overwhelms people. It creates fuzziness, not 
clarity. When inundated with information, people are apt to lose sight of what’s important and 
stop paying attention” (SIEGEL; ETZKORN, 2013, p. 17). Haupt (2003, p. 1142) tem a mesma 
conclusão: “Also there can be the danger of an information overload. Some kind or amount of 
information might be not only non-useful for the consumer but even irritating or distracting 
and could trigger adverse effects”. A mesma conclusão é observada em Van Boom, Desmet e 
Van Dam (2015, p. 188): “Moreover, there is ample evidence to show that consumers lack the 
motivation to read general contract terms in the first place and that they quite easily suffer from 
information overload and cognitive depletion if they actually do”.



13

Contract Design: entre o Simples e o Complexo

pois não decorre apenas de se estar em conformidade ou não com a lei. 
Deve-se verificar como o papel do advogado se relaciona ao dos demais 
agentes econômicos e, sobretudo, ao dos intérpretes da lei.

Tanto a criação das leis como a interpretação de seus dispositivos pelos 
tribunais são atividades igualmente complexas, que, por sua vez, retroalimen-
tam a atividade profissional dos advogados. Não se trata apenas do risco em 
descumprir o disposto em lei, mas também de, em cumprindo-a ou mesmo 
em seguir a interpretação conferida pelo tribunal, ensejar a complexidade.

Um exemplo de complexidade que surgiu pela possibilidade de des-
cumprimento da lei é encontrado em qualquer contrato de prestação de 
serviços. Criou-se a figura da responsabilidade subsidiária13 do tomador 
de serviços pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas atribuídas 
à empresa prestadora de serviços na qualidade de empregadora. Apesar 
das críticas sobre o instituto da subsidiariedade no direito do trabalho, 
tornou-se praxe nos contratos incluir cláusulas de regresso, em caso de 
ação reclamatória trabalhista movida contra o tomador e de obrigação de 
apresentar os comprovantes de recolhimento das obrigações trabalhistas. 
A reformulação dos contratos foi a alternativa encontrada para mitigar os 
riscos decorrentes das decisões judiciais condenatórias e da falta de dis-
positivo de lei específico sobre a aplicação da subsidiariedade no âmbito 

13 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n. 331: “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) – 
Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. I – A contratação de trabalhadores por 
empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, 
salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 03.01.1974). II – A contratação irregular 
de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos 
da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III – Não 
forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei n. 7.102, 
de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à 
atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV – O 
inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade 
subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da 
relação processual e conste também do título executivo judicial. V – Os entes integrantes da 
Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições 
do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 
8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais 
e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre 
de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente 
contratada. VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”.
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das relações de trabalho. Ao do custo de transação, acrescenta-se o custo 
de monitoramento das obrigações trabalhistas da outra parte, como se o 
Estado transferisse ao tomador o dever de fiscalizar o pagamento das obri-
gações trabalhistas, previdenciárias e tributárias.

Outro aspecto comentado por Siegel e Etzkorn que contribui com a 
complexidade é o uso de palavras específicas do direito. A utilização do 
jargão jurídico denota falta de empatia e dificulta a compreensão, por con-
ta do significado restrito aos profissionais da área.

Para superar a complexidade, Siegel e Etzkorn recomendam a utiliza-
ção dos processos de (i) empatia, no sentido de perceber as necessidades e 
expectativas das pessoas; (ii) clarificação, entendida como o ato de oferecer 
algo de forma fácil de entender e usufruir; e (iii) destilação, com objetivo 
de reduzir à essência e customizar o que se oferece para atender certas ne-
cessidades. A recomendação dos autores aplicada à realidade dos contratos 
é no sentido de facilitar a aproximação e a interlocução entre os profissio-
nais de direito e as partes. Desse encontro, a empatia promoveria melhor 
compreensão das necessidades das partes. Os profissionais de direito, a 
partir da compreensão, traduziriam para as partes o disposto em lei e os 
riscos daquele negócio, para, então, se construir um contrato customizado 
às suas necessidades e que favoreça a execução, bem como a interpretação 
mais fiel à manifestação da vontade. 

Contudo, há necessidade de se simplificar o contrato para melhor in-
terpretá-lo segundo a vontade das partes, quando essa já é função do juiz? 
Simplificar o contrato para quem o cumpre ou para quem o interpreta? A 
propósito, complexidade da relação jurídica não significa necessariamente 
complexidade do instrumento contratual escolhido.

Simplificar pelo design não soluciona outro problema que afeta os con-
tratos: os usuários, especialmente consumidores, não os leem. Isso impli-
ca que as tentativas de simplificar os contratos não geram necessariamente 
maior índice de leitura e, por conseguinte, de compreensão. Embora o design 
simplificado do contrato tenda a incentivar a leitura e a facilitar o enten-
dimento, sua prática não demonstrou resultados substanciais. Em estudo14 

14 BAKOS, Y.; MAROTTA-WURGLER, F.; TROSSEN, D. R. Does anyone read the fine print? 
Consumer attention to standard-form contracts. The Journal of Legal Studies, The University of 
Chicago Press for The University of Chicago Law School v. 43, n. 1, p. 1-35, jan. 2014. Disponível 
em: http://www.jstor.org/stable/10.1086/674424. Acesso em: 3 mar. 2022.
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conduzido com o propósito de confirmar se a teoria da “minoria informada” 
é respeitada, concluiu-se que o número de consumidores que leem contratos 
é tão inferior ao que se estima que inclusive desincentiva os fornecedores de 
bens e serviços a tomarem cuidados na redação de minutas de contratos. 

Outra crítica à simplificação diz respeito à hipótese de, com o au-
mento da compreensão do contrato pelas partes, se aumentar o nível de 
desempenho esperado em relação ao contrato, até mesmo quanto à von-
tade daquelas em procurar o Judiciário para se fazer cumprir o contra-
to. Embora não consigam comprovar a totalidade da última hipótese, o 
estudo e o método de pesquisa adotado por eles apontam um caminho 
possível para futuras pesquisas sobre o tema15.

Mesmo que o design de simplificação não possa solucionar satisfa-
toriamente o baixíssimo índice de leitura e de compreensão dos consu-
midores, nem a complexidade que envolve contratar, tais reflexões podem 
contribuir com uma prática contratual mais racional e incentivam os for-
necedores a adotarem minutas que favoreçam o adimplemento do contra-
to, reduzindo o número de litígios. 

2. Contract Design como Ferramenta em Litígios

Apesar de os contratos serem complexos e incompletos em função 
da impossibilidade de se preverem todas as circunstâncias que os afetam, 
o design pode contribuir para a alocação de custos decorrentes de litígios, 
bem como a matéria que será eventualmente discutida nos autos de um 
processo. Consideram-se custos, para efeitos dessa modalidade de design, 
aqueles necessários para que se resolva judicialmente a disputa contratual, 
na qual a parte inocente demanda a que infringiu o contrato16.

15 Van Boom, Desmet e Van Dam (2015, p. 195) concluem que: “the central question of our research 
was how reading ease in general contract terms impacts on the consumer’s perceptions of their 
contractual position and their actions in the case of a conflict at the performance stage. Our 
findings show that easier-to-read insurance contract terms inflate estimates of the compensation 
that will be awarded in the case of an accident. […] However, contrary to our expectations, we 
did not find a direct effect of reading ease on this willingness to engage in conflict”. 

16 Sobre a distinção entre custos judiciais necessários para a propositura de ação que discuta a quebra 
contratual e aqueles relacionados às indenizações condenatórias arbitradas pelo juízo, recomenda-
se a leitura do artigo de Thomas S. Ulen: ULEN, T. S. A eficiência da execução específica: rumo a 
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A prática em contratos revela, no entanto, que as partes dificilmen-
te preveem mecanismos eficientes para a solução de controvérsias, limi-
tando-se a indicar cláusula geral de foro. As partes deixam, portanto, de 
considerar os gastos e os esforços a que estarão submetidas no curso do 
processo. Esse cenário favorece a investigação das necessidades específi-
cas das partes contratantes desde o momento que antecede a discussão do 
contrato via judicial até o término do processo. Por intermédio do design, 
as partes poderão estabelecer já no contrato regras para a sua execução, 
interpretação e integração de lacunas, inclusive no aspecto processual.

O contract design aplicado à alocação eficiente de custos com litígios e 
à utilização de parâmetros para conduzir as decisões judiciais é encontra-
do na teoria formulada por Scott e Triantis17, cujos principais aspectos se-
rão apresentados nesta seção e, no que for possível, relacionados ao direito 
brasileiro e à prática em contratos firmados com consumidores18. 

Robert Scott e George Triantis estabelecem, no início do estudo, que a 
teoria geral dos contratos não considera adequadamente a forma pela qual 
as partes discutirão os contratos em juízo. Isso porque elas associam os 
custos iniciais com a redação do contrato à previsão de eventos futuros e 
incertos e ao cálculo das probabilidades de sua ocorrência. Talvez por fal-
tar experiência às partes ou mesmo por terem grandes expectativas de que 
o contrato será adimplido na sua totalidade, elas raramente consideram, 
na etapa inicial do contrato, os custos que teriam em caso de um litígio. 

Deixar de considerar os custos com litígios pode estar associado ain-
da ao fato de que o profissional que elabora o contrato muitas vezes não é o 

uma teoria unificada dos remédios contratuais. In: RODRIGUEZ, J. R.; SALAMA, B. M. (orgs.). 
Para que serve o direito contratual? Direito, sociedade e economia. São Paulo: FGV DIREITO 
SP, 2014. p. 179-263. Apesar da necessária distinção e de não ser tratada com profundidade nesse 
trabalho, antecipar os limites ao dever de indenizar das partes em caso de quebra contratual ou até 
mesmo a sua exoneração, no que permitir a lei, constitui importante prática de design contratual.

17 Os autores limitam-se, no artigo, a analisar os impactos das disputas judiciais em relação à 
redação dos contratos. No entanto, apontam que o contract design poderá ser útil para as fases de 
renegociação e autocomposição das partes: “Contracting parties may well anticipate a probability 
distribution of back-end processes – renegotiation or settlement may be more likely for some 
parties than others – and the implications for contract design would be correspondingly different” 
(SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 814).

18 Os autores adotam em seu estudo a premissa de que há simetria de informação entre as partes em relação 
ao objeto do contrato. Isso porque, segundo os autores, há quem relacione a assimetria de informação 
das partes aos custos de transação, o que pode ensejar uma relação de ineficiência contratual.
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mesmo que representa as partes em um litígio19. Por essa razão, é desejável 
que haja interação entre os profissionais que atuam na elaboração dos con-
tratos e na defesa dos interesses das partes em juízo. Pontos controvertidos 
que demandem a produção de provas complexas podem ser trabalhados 
no âmbito do contrato para evitar gastos e esforços desnecessários. De-
cisões conflitantes sobre uma mesma matéria servem de incentivo para 
elaborar um contrato que esteja menos sujeito aos arbítrios do julgador.

Mesmo que as partes consigam antecipar em grande parte as contin-
gências futuras e mitigar os riscos decorrentes, há margem para incorre-
rem em gastos adicionais durante a execução do contrato. Ao menos duas 
causas para esses gastos são identificadas: a ocorrência de eventos não pre-
vistos no contrato e a ineficácia do mecanismo contratual escolhido pelas 
partes. Vale citar três casos nos quais as partes incorreram em gastos mo-
tivados pelas escolhas contratuais assumidas.

O primeiro exemplo trata de evento que não foi contemplado nos 
contratos imobiliários e que, posteriormente, culminou na promulgação 
da Lei n. 13.786, de 27 de dezembro de 2018. Motivados pela crise finan-
ceira e pelo próprio modelo de negócio, milhares de adquirentes devol-
veram os imóveis por não conseguirem pagar as parcelas assumidas. Em 
função das penalidades contratuais a que incorreram, muitos ajuizaram 
ações para reaver os valores retidos. Apesar de constarem nos contratos de 
compra e venda de unidades autônomas os índices que seriam retidos dos 
adquirentes, as decisões judiciais causaram enorme insegurança jurídica 
no setor imobiliário e resultaram em elevados custos com litígios.

Sobre a ambiguidade da redação do contrato, destaca-se o caso norte-
-americano envolvendo as empresas Frigaliment Importing Co. e B.N.S. 
International Sales Corp20-21. O caso foi julgado pela Corte Distrital dos 

19 George Triantis concorda: “today’s transactional lawyer is typically only concerned with the 
front end. Indeed, it is surprising how little even prominent transactional lawyers anticipate 
midstream and back-end consequences when negotiating and drafting contract documents” 
(TRIANTIS, 2013b, p.184).

20 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Frigaliment Importing Co. v. B.N.S. Int’l Sales, 190 F. Supp. 
116, United States District Court for the Southern District of New York (S.D.N.Y. 1960).

21 SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 859. Eric Posner (2010, p. 27) também faz referência expressa ao caso: 
“Muitas controvérsias contratuais dependem de questões interpretativas. O vendedor entrega o 
pedido, mas o comprador argumenta que os bens não estão de acordo com o contratado. Suponha 
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Estados Unidos da América do Distrito do Sul do Estado de Nova Iorque. 
Nele se discutiu o alcance da expressão “chicken” prevista em contrato de 
fornecimento, com o objetivo de se identificar se houve ou não o adimple-
mento das obrigações assumidas pelas partes. Em resumo, uma das partes 
considerava que a expressão se referia aos animais independentemente da 
idade e da qualidade, a outra entendia que deveriam ser fornecidos apenas 
aves jovens. A conclusão que se aproveita é que as partes, ao utilizarem a 
expressão genérica, sem especificá-la ou conferir parâmetros para sua in-
terpretação, assumiram os riscos de discuti-la em juízo. É muito provável 
que os custos das partes com o litígio tenham superado os custos iniciais 
que tiveram com a elaboração do contrato.

O terceiro exemplo é encontrado no art. 473, parágrafo único, do Có-
digo Civil, que dispõe sobre a resilição unilateral de contrato e os inves-
timentos realizados por uma das partes. Caso uma das partes tenha feito 
investimentos consideráveis para a execução do contrato, a denúncia uni-
lateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a 
natureza e o vulto dos investimentos. A lei não determina o que é “investi-
mento considerável” nem “prazo compatível”. Considerando-se o caso hi-
potético de existir um contrato por prazo indeterminado e uma das partes 
ter realizado investimentos e a outra vir a denunciá-lo, seguramente elas 
discutirão os investimentos e o prazo para os efeitos da denúncia. A parte 
denunciada desejará o maior tempo possível para o término do contrato, 
na tentativa de recuperar o que investiu e um retorno sobre o investimento. 
Para a parte que denuncia o contrato, o quanto antes se livrar das obriga-
ções contratuais, melhor. Diante do impasse, “caberá ao juiz determinar, 
com a ajuda da perícia técnica se necessário, o prazo em que fica suspenso 
o direito da parte de resilir unilateralmente o contrato sem qualquer mo-
tivação específica [...]” (PEREIRA, 2009, p. 131). Se as partes tivessem pre-
visto no contrato mecanismos eficientes para quantificar os investimentos 
realizados em tempo para a denúncia operar, não incorreriam em gastos 
para discutir o impasse judicialmente. 

No mais, não se pode esquecer que as partes com frequência omitem 
estrategicamente informações umas das outras. Isso dificulta a produção de 

que o contrato de fornecimento diga apenas entrega de ‘frango’ e o vendedor entrega um frango 
velho e esquelético. [...] Como deverá ser resolvida a questão em juízo?”.
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provas, sua valoração pelo juízo e a interpretação da real intenção daquelas 
com o negócio jurídico. Não que isso seja sempre uma manobra ardilosa. As 
partes podem simplesmente considerar que determinada informação não é 
relevante ao negócio pretendido. Ou, então, por ocasião das tratativas nego-
ciais, não era possível reunir todas as informações necessárias. 

Vale retornar ao caso norte-americano em que se discutiu o alcance 
da expressão “chicken”. As partes podem ter acordado não investir tanto na 
elaboração do contrato, dispensando investigações e esforços adicionais. A 
expressão era, para cada uma das partes, clara o suficiente a ponto de não 
vislumbrarem a menor chance de ter que a discutir em juízo. As partes 
julgaram que as informações que detinham sobre o fornecimento eram 
bastantes. Todavia, durante a execução do contrato, sobreveio a dúvida.

Diante disso, o processo de elaboração do contrato exige, além da 
vontade das partes, que se considere que cada uma delas tem incentivos, 
expectativas, impressões, vivências e conceitos distintos. “O processo con-
tratual não se restringe a palavras, mas contempla também as circunstân-
cias negociais relevantes que revelam o contexto do contrato” (BOLIVAR, 
2016, p. 123-149), aponta Analuzza Bolivar a partir de sua análise do artigo 
de Scott e Triantis. 

Não é à toa que os negócios jurídicos devem ser interpretados confor-
me os usos e costumes dos lugares em que são celebrados, inclusive quando 
se consideram os contratos incompletos22. A cultura das partes e do local 
em que as partes se encontram é fundamental para a construção e inter-
pretação do negócio jurídico pretendido. Em função disso, Robert Scott e 
George Triantis propõem que os custos de um contrato não devem se limi-
tar à previsão de contingências futuras e incertas. Para eles, os custos com 
litígios23 devem ser considerados pelas partes já na formação do contrato.

O entendimento de que eventos imprevisíveis podem escapar do con-
trole das partes e ensejar a discussão judicial do contrato é compartilhado 
por Wanderley Fernandes: 

22 “Assim, contratos são usualmente bastante incompletos. Por conta disso, as partes se valem dos 
costumes, dos usos comerciais, e, no final, dos tribunais para completar os termos do contrato” 
(POSNER, 2010, p. 18).

23 Scott e Triantis denominam os custos com litígios como “back-end costs”. São, para eles, aqueles 
envolvidos com litígios que surgem quando o contrato de alguma forma enseja uma perda para 
uma das partes contratantes.
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Em um contrato, buscamos regular o comportamento futuro das 
partes contratantes e, nesse sentido, ele é instrumento de segurança 
e previsibilidade; porém, eventos imprevisíveis poderão determinar 
resultado diverso daquele esperado ou, ainda, o desentendimento 
das partes no tocante ao conteúdo das promessas trocadas poderá 
determinar a interferência de um terceiro para interpretar e preen-
cher o seu conteúdo. (FERNANDES, 2013, p. 54)

A questão fundamental é saber se as partes devem investir mais na 
fase inicial24 do contrato para evitar os custos nos quais incorreriam no 
momento oportuno de executá-lo e, principalmente, de discuti-lo na es-
fera judicial. Os autores acrescentam: “como as partes administram os 
custos de redigir e fazer cumprir contratos incompletos por elas escritos?” 
(SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 817, tradução nossa).

É por meio da distribuição de recursos entre a fase inicial, durante25 
ou após a execução do contrato, que as partes obterão o resultado econô-
mico mais eficiente: “Ao alcançar uma combinação ótima entre os custos 
das etapas inicial e de conclusão, as partes podem minimizar os custos 
agregados do contrato para obter um ganho específico quantos aos seus 
incentivos” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 817, tradução nossa).

O contract design servirá, segundo os autores, para informar a escolha das 
partes quanto aos termos a serem utilizados no contrato com o objetivo de criar 
mecanismos em garantia à execução, ao seu cumprimento judicial e à melhor 
tradução e endereçamento da manifestação da vontade das partes quanto ao ne-
gócio jurídico firmado. Permite-se que a partes ganhem flexibilidade de ajustar 
o contrato às circunstâncias que considerem mais expressivas26. 

24 Os custos de transação das partes durante a fase inicial do contrato são denominados por Robert Scott e 
George Triantis como “ front-end costs”. Tratam de gastos nos quais as partes incorrem com a elaboração 
do contrato, tais como a contratação de profissionais para redigir a minuta do contrato, as diligências 
necessárias para obtenção de informações, análise de documentos, realização de auditorias legais.

25 Triantis traz o conceito adicional de custos nos quais incorrem as partes com a execução do 
objeto do contrato, portanto, na fase entre a redação e a execução. Nessa etapa intermediária 
(“midstream”), “cada parte da transação (e seus agentes) deve entender e operacionalizar o 
contrato para evitar tanto a quebra inadvertida quanto o desempenho além do que o contrato 
prevê” (TRIANTIS, 2013b, p. 184, tradução nossa). Afirma o autor que, se as partes tivessem 
mais cuidados nessa fase, os custos com litígios seriam menores. 

26 “The technology of contract design is quite rich, allowing parties significant flexibility to tailor 
their contracts to their circumstances” (TRIANTIS, 2013a, p. 2045).
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As partes terão a opção de antecipar desde o contrato a discussão 
sobre as matérias controversas, bem como quais os procedimentos serão 
aplicáveis ou dispensáveis, como a possibilidade de se atribuir o ônus da 
prova de forma diferente da regra prevista em lei27. Aliás, as partes devem 
levar em conta o custo da produção de provas. Identificar quais fatos, evi-
dências e documentos seriam fundamentais para demonstrar o direito que 
lhes assistiria caso proposta ação para discutir o contrato e, por conseguin-
te, os custos envolvidos nessa atividade.

O tema é atual no ordenamento jurídico brasileiro. Com as novas dis-
posições o art. 190 do Código de Processo Civil (CPC) admite o “negócio 
jurídico processual”, por meio do qual as partes podem contratualmente 
estipular mudanças no procedimento e acordar sobre os seus ônus, pode-
res, limites, faculdades e deveres na relação processual28.

A faculdade de as partes contratarem entre si, ex ante, de comum 
acordo e racionalmente, as regras de ordem processual, favorece a cons-
trução de uma solução eficiente tanto para o contrato quanto para o litígio, 
caso venha a se instalar. Desse modo, no âmbito do contrato, é lícito às 
partes estipularem regras processuais tais como (i) dispensa de compare-
cimento em audiências, (ii) formas para a disponibilização de documentos 
relacionados ao litígio, (iii) meios alternativos para a comunicação de atos 
do processo, calendário específico para atos processuais, bem como am-
pliação ou redução de prazo processual, (iv) suspensão do processo, (v) 
sanções específicas para o descumprimento das regras processuais esta-
belecidas entre as partes, (vi) critérios para a escolha, indicação ou mesmo 
dispensa de perito ou de assistentes técnicos, (vii) limitações à interposição 
de recursos, inclusive seus efeitos, (viii) pagamento ou rateio de despesas 
processuais e de honorários advocatícios, inclusive os contratuais.

27 “Algumas das regras aplicáveis aos litígios são regras que as partes podem variar ou manipular 
ex ante no contrato. Ao fazerem isso, as partes podem reduzir ainda mais os custos com o litígio 
e melhorar os ganhos durante a execução e o cumprimento judicial” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, 
p. 818, tradução nossa).

28 Nas palavras de Pedro Zanetti, o Código “introduziu um novo paradigma [...] um modelo híbrido, 
diminuiu o protagonismo judicial e conferiu prestígio à autonomia privada das partes litigantes. 
[...] essa alteração trará reflexos igualmente importantes no âmbito do direito contratual. [...] 
as partes de um contrato podem, desde a sua formação – quando ainda não há um litígio e, 
consequentemente, há maior disposição para cooperação – estipular um modelo processual 
mais adequado às particularidades do caso concreto” (ZANETTI, 2019, p. 14-15).
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Antecipar litígios pelo design do contrato se relaciona também à ado-
ção da convenção de arbitragem em substituição à jurisdição estatal na 
solução de controvérsias entre as partes, em especial quando essa esco-
lha é motivada pela celeridade, confidencialidade, tecnicidade e economia 
processual. A convenção de arbitragem maximiza a autonomia privada. 
Permite às partes a livre escolha das regras de direito que serão aplicadas, 
número de árbitros, forma do procedimento arbitral, distribuição do ônus 
da prova, rateio de custas e honorários, etc. 

Robert Scott e George Triantis destacam que as partes, ao estabelece-
rem ex ante no contrato os procedimentos que serão adotados na execução e 
no cumprimento judicial daquele, tendem a se beneficiar em relação ao custo 
de efetividade quando comparados a eficácia e os resultados obtidos com a 
medida por elas acordada e o regime geral para a propositura de ações29.

Por outro lado, o disposto no art. 190, parágrafo único, do CPC con-
fere ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a prerrogativa de recusar 
a aplicação do negócio jurídico processual “nos casos de nulidade ou de 
inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encon-
tre em manifesta situação de vulnerabilidade”, o que torna a aplicação do 
negócio jurídico processual às relações de consumo bastante controversa30. 

29 “In many of these cases, the parties’ ex ante agreement as to procedure improves the cost-
effectiveness of their prospective enforcement mechanism. In other words, the procedural 
provisions may increase the incentive bang for the enforcement buck (or lower the enforcement 
buck per bang). The ability of the parties to effect such improvement has further repercussions 
in our analysis. If the parties reduce the back-end cost-per-incentive effect, they should then 
substitute more back-end for front-end contracting investment. The substitution leads to further 
reduction in the cost-per-incentive effect and allows the parties to achieve even more efficient 
contract incentives” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 856).

30 Há na doutrina quem defenda que a vedação contida no citado parágrafo é norma cogente 
proibitiva e a vulnerabilidade do consumidor é inafastável por convenção particular. Por outro 
lado, há quem afirme que a presunção de vulnerabilidade do consumidor não é absoluta e pode 
ser mitigada, a exemplo da cláusula da eleição de foro em contrato de consumo, consoante já 
decidiu o Superior Tribunal de Justiça: BRASIL. STJ. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO ART. 952 DO CPC. 1. A arguição de 
incompetência relativa por ambas as partes na instância ordinária afasta o óbice previsto no art. 
952 do CPC, máxime tendo em vista que os juízos suscitados exararam provimentos incompatíveis 
entre si e que denotam a necessidade de este Tribunal Superior dirimir a controvérsia, nos exatos 
termos do art. 66 do CPC, uma vez que a situação de indefinição atenta contra a segurança 
jurídica, podendo gerar ainda inúmeras outras decisões conflitantes. Precedentes. 2. A cláusula 
que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao 
Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, 
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O ônus da prova pode ser atribuído entre as partes contratantes com 
mais liberdade nas relações comerciais regidas pelo Código Civil. Basta 
que seja direito disponível das partes e não torne demasiadamente difícil 
o seu exercício em juízo. Entretanto, nas relações com consumidores, por 
força do disposto no art. 51, inciso VI, do Código de Defesa do Consu-
midor (CDC), serão nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam 
inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. 

Quanto à possibilidade de instituição da convenção de arbitragem em 
relações com consumidores, o CDC prescreve que é nula a cláusula que 
determina a sua utilização compulsória. Isso não quer dizer que o Código 
veda a utilização de arbitragem nessas relações, apenas que caberá ao con-
sumidor a escolha de adotá-la ou seguir na jurisdição estatal no tocante à 
defesa de seus interesses. Em adição, tratando-se de contrato de adesão, o 
art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a 
arbitragem, determina que a redação da cláusula compromissória seja feita 
em negrito e nela conste campo especial para a sua assinatura ou visto do 
aderente, manifestando sua concordância expressa com a arbitragem, sob 
pena de sua ineficácia.

Adianta-se a conclusão de que há certos limites legais para o contract 
design sobre a distribuição do ônus da prova e a utilização de arbitragem 
com derrogação da jurisdição estatal nas relações de consumo31. 

Além da capacidade de as partes estabelecerem o negócio jurídico 
processual e a convenção de arbitragem, destaca-se a possibilidade de pac-
tuarem regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integra-
ção dos negócios jurídicos que melhor lhes convierem, como consta da Lei 

é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência 
do aderente. Precedentes. 3. Ostentando a hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua 
demonstração cabal pela parte que a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem a 
constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de configurá-la per se. 4. Agravo interno 
não provido (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018)”. 
Em igual sentido, os acórdãos: AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018; REsp 1707855/SP, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018.

31 Esses limites se justificam a considerar que “os consumidores geralmente estão em desvantagem 
na determinação da probabilidade e da magnitude das perdas que podem resultar dos riscos 
impostos pelos fornecedores [...]” (MEYERSON, 1990, p. 599, tradução nossa).
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n. 13.874/2019. Embora isso já fosse possível pelo princípio da autonomia 
da vontade, dada a recente lei, ainda inexistem julgados sobre os limites à 
pactuação de regras de interpretação e integração nos contratos com con-
sumidores. Embora não haja vedação expressa no CDC em explorá-las nos 
contratos com consumidores, é certo que a inclusão deverá observar os 
incisos do artigo 51 desse diploma, além das demais disposições legais apli-
cáveis, sob pena de ser considerada abusiva.

Robert Scott e George Triantis propõem que um contrato será efi-
ciente quando a escolha pelas partes de fatos legais relevantes e parâmetros 
para sua interpretação (“proxies”) trouxer expectativas de ganhos superio-
res aos custos envolvidos em um litígio no qual se discuta, por exemplo, a 
matéria envolvida, a quem incumbe o ônus da prova e como determinado 
fato deve ser interpretado. As partes devem, desse modo, antever os pos-
síveis efeitos, recursos a serem desembolsados, ganhos e perdas caso fosse 
necessário discutir o contrato em juízo.

É nesse sentido que as partes podem, por exemplo, estipular no con-
trato o pagamento ou até um limite de indenização quando da ocorrência 
de determinado fato, independentemente da verificação de culpa ou dolo 
do agente. Discutir em juízo sobre o fato que ensejou o dano poderá ser 
mais custoso para as partes do que a parte infratora pagar a indenização 
pré-definida à outra. Essa solução será adequada no momento da contrata-
ção, quando for mais interessante às partes não relevar todas as informa-
ções que conhecem ou, então, porque têm acesso mais fácil às informações 
do que àquelas que obteriam em juízo32. 

Antecipar no contrato certas questões de fato e de interpretação é jus-
tificável em função de o entendimento dos tribunais poder ser alterado de 
tempos em tempos. Além disso, a julgar a dimensão territorial do Brasil ou 
no caso de contratos internacionais, os usos, costumes e práticas de merca-
do tendem a ser diferentes de uma região para outra. É por essa razão que 
uma mesma situação fática pode ser julgada de forma diversa.

A teoria de Scott e Triantis se baseia na escolha das partes em usar no 
contrato termos vagos ou precisos como forma de antecipar os efeitos que 

32 “The parties may agree to liquidated damages, therefore, because they determine that their 
private information at the time of contracting is superior even to the court’s market information 
ex post” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 819).
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decorreriam de um litígio. Essa escolha pode ser modulada pelas partes 
tanto na fase inicial quanto no momento posterior do contrato: “Enqua-
dramos a escolha entre termos precisos (regras) ou vagos (normas gerais 
ou padrões) enquanto decisão de dar conteúdo às obrigações legais, seja na 
etapa inicial ou na final do processo de contratação” (SCOTT; TRIANTIS, 
2006, p. 820, tradução nossa). Retoma-se a ideia de eficiência por meio do 
contract design: a escolha entre os termos precisos ou vagos desloca de for-
ma eficiente os investimentos a serem feitos pelas partes na etapa inicial ou 
na posterior à formação do contrato33.  

Tome-se como exemplo a fixação de metas de vendas futuras em con-
trato de distribuição de longa duração. As partes não conseguem prever 
ou, mesmo, seria custoso contratar consultorias para avaliação de cenários 
de mercado altamente voláteis, motivo pelo qual é frequente a cláusula de 
que as partes ao final de determinado ano fixem “de boa-fé” as metas de 
vendas do ano subsequente. 

Por outro lado, as partes podem prever regras específicas, como fixar 
multa compensatória pela perda de oportunidade em caso de desistência 
ou terminar o contrato em função de variação cambial superior ao valor 
escolhido, dispensando, assim, discutir judicialmente a quantificação da 
perda de oportunidade ou a onerosidade excessiva da prestação estipulada.

Para os autores, as partes buscam usar regras precisas sobre fatos legais 
relevantes e parâmetros de interpretação cuja precisão e conteúdo são menos 
prováveis de serem alterados por eventos futuros, inclusive porque elas têm 
mais informações acerca do negócio e dos cenários que podem influenciá-lo34. 

Em contrapartida, as partes utilizarão termos vagos e gerais, de-
legando a um terceiro a decisão sobre o conteúdo e alcance do texto no 
futuro, quando o nível de variabilidade de possíveis interpretações ou 
resultados na execução do contrato for maior35. No mais, quando os fatos 
legais e os parâmetros de interpretação dependem menos das informa-

33 “In this Article, we explore how the choice between precise and vague terms shifts investment 
between the front and back end of the contracting process and thereby improves efficiency” 
(SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 818).

34 “In sum, the parties will choose a specific proxy when the parties’ private information is more important 
than the effect of contingencies on the choice of proxy” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 842).

35 “The parties use precise contractual rules to specify proxies whose accuracy is less likely to be 
affected by the future state of the world, while vague contractual standards delegate to the court 
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ções privadas das partes, elas tendem a usar normas gerais para delegar a 
escolha ao juiz ou árbitro36.

Quanto mais vagos os termos utilizados pelas partes no contrato, 
mais poderes e abrangência de interpretação elas conferem àquele que será 
responsável por decidir em caso de conflito. O uso de termos precisos de-
limita o espaço de interpretação do juiz ou árbitro. Embora isso implique 
um aumento dos custos de transação na fase inicial do contrato, por outro 
lado, tem impacto na diminuição dos custos com sua execução judicial. 
Principalmente quando se compara com o uso de termos vagos, os quais 
deixam os tribunais com um maior campo de interpretação37.

É desejável que as partes utilizem tanto regras precisas quanto ge-
rais para tratar de diferentes obrigações e contingências. A escolha por 
uma ou outra opção não é binária. Baseia-se não apenas em vantagens 
informacionais e custos na seleção de fatos legais e de regras de interpre-
tação, como mencionam os autores38. As partes poderão definir a forma 
de atribuição ou o momento em que serão considerados os parâmetros 
de interpretação. Inclusive, caso uma das regras escolhidas pelas partes 
falhe, podem, no âmbito do contrato, delegar ao juízo a escolha de um 
parâmetro em substituição àquela39.

the later choice of proxies that are more likely to be state contingent” (SCOTT; TRIANTIS, 
2006, p. 821).

36 “When the efficient proxies are highly state-contingent and less dependent on private information 
of the parties, the parties will be more inclined to use standards to delegate proxy choice to the 
courts, particularly if uncertainty is expected to resolve itself by the time the relevant performance 
is due” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 842).

37 “It therefore entails larger front-end transaction costs, but lower back-end enforcement costs 
than a vague term that leaves the court with a broader space” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 840).

38 “The choice between party-selected proxies (rules) and court-selected proxies (standards) is not 
an exclusive binary choice based on relative informational advantages and the cost efficiency of 
proxy choice” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 848).

39 “In general, a contact might adopt a blended strategy by providing for a specific proxy and 
delegating to the court the choice of a replacement if the specific proxy should fail” (SCOTT; 
TRIANTIS, 2006, p. 843).
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3. Contract Design Aplicado aos Contratos de 
Empréstimo Pessoal

Conforme exposto, a complexidade, a incompletude e os custos de 
transação para negociação, elaboração, execução e discussão judicial de 
contratos legitimam o uso de estratégias contratuais com vistas à alocação 
de riscos. Se, por um lado, com a simplificação há chances de ganhos de 
reputação e de compreensão, por outro, não é possível afirmar que a práti-
ca isolada reduzirá o número de litígios nos quais são discutidas cláusulas 
contratuais. A avaliação dessas circunstâncias deve ser amparada em pes-
quisas com o objetivo de se identificar métricas existentes entre as práticas 
contratuais adotadas e as decisões judiciais.

Embora a doutrina estrangeira adote as relações simétricas como 
premissa para o contract design, aplicá-lo às assimétricas, em especial em 
setores econômicos em que há número elevado de ações em que se discute 
o contrato, cria incentivos para o mapeamento das práticas contratuais 
e à identificação da interação entre elas e as decisões judiciais. Aliás, tal 
escolha serve como corpo de prova para testar de que maneira o contract 
design cria estruturas mais eficientes, mesmo em um cenário em que há 
mais regras protetivas em favor da parte menos favorecida.

Sendo assim, no âmbito da pesquisa que deu ensejo ao presente arti-
go40, optou-se por escolher um modelo de negócio inserido em ambiente 
assimétrico, no qual há alta litigiosidade para discutir práticas contratuais 
abusivas. No estudo apresentado ao CNJ, apontou-se que a vasta oferta de 
crédito e a forma pela qual as instituições financeiras a oferecem motivam 
a busca do Judiciário pelos consumidores. Além da falta de clareza das 
informações, identificou-se a tendência de resistência na aplicação dos dis-
positivos do CDC e, em decorrência disso, ser frequente a discussão sobre 
abusividade de cláusulas41. A escolha pelo contrato de empréstimo pessoal 
como objeto de estudo foi também pautada nos seguintes fatores: (i) há ins-
tituições que operam apenas em ambiente digital; (ii) houve ampla divul-

40 PELIZZON, Thiago Conceição. Contract design: reflexões a partir da análise de contratos 
de empréstimo pessoal celebrados com consumidores. 2020. 114 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional) – Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, São Paulo, 2020.

41 ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (2010), p. 121.
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gação na mídia de que os consumidores devem escolher instituições que 
promovam transparência na contratação; (iii) a provocação feita por Siegel 
e Etzkorn de que é necessário simplificar os contratos de empréstimo; (iv) 
as discussões sobre ativismo judicial e justiça distributiva, visto que ainda 
há decisões que consideram abusivos por excelência os juros remunerató-
rios praticados, apenas por excederem as taxas de mercado42.

O contrato de empréstimo pessoal é modalidade de mútuo ao qual se 
aplicam as disposições previstas no art. 586 e seguintes do Código Civil, 
no CDC, na Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e nas Resoluções do 
Conselho Monetário Nacional do Banco Central do Brasil (BACEN). As 
instituições financeiras são obrigadas a informar ao consumidor o custo 
total da operação denominado Custo Efetivo Total (CET), isso é a taxa per-
centual que abrange o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem 
cobrados na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, 
seguros e outras despesas vinculadas. Há tempos se discute no Judiciário 
se (i) o Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, conhecido por Lei de Usura, 
é aplicável às instituições financeiras; (ii) existem limites às taxas dos juros 
praticados; (iii) é obrigatório observar as taxas médias de juros divulgadas 
pelo BACEN; (iv) o que extrapola as taxas médias de juros é considerado 
abusivo e, portanto, enseja a revisão judicial para a redução dos juros ao 
patamar das taxas médias; (v) é possível a capitalização dos juros, mesmo 
sem previsão em contrato.

Com base na tabela de juros divulgada pelo BACEN, foram analisadas 
diversas minutas de contratos de empréstimo pessoal para identificar suas 
estruturas, linguagem, principais cláusulas sobre inadimplência, cobrança de 

42 Na pesquisa realizada por Bruno Salama sobre decisões judiciais em que se discute a validade 
das taxas de juros em financiamentos de automóveis com alienação fiduciária, o autor aponta 
que há uma correlação entre o aumento da taxa de juros e as vitórias judiciais dos devedores: 
“Ainda assim, tudo leva a crer que a razão principal para a aceitação de pedidos de redução/
revisão contratual seja realmente a de que os juízes considerem as taxas de juros dos contratos 
analisados como ‘abusivas’. [...] No Brasil, é comum os devedores contestarem a taxa de juros 
dos contratos. Este estudo enfocou os litígios envolvendo o financiamento de automóveis sob 
alienação fiduciária no estado de São Paulo. Os dados mostraram que a maioria dos pleitos 
judiciais visando à redução das taxas de juros é rejeitada, porém uma parcela não desprezível é 
aceita. Além disso, a proporção de casos aceitos aumenta conforme aumentam as taxas de juros 
do contrato em disputa. Esses resultados são consistentes com a hipótese orientadora deste 
trabalho, isto é, a de que conforme os juros aumentam há uma tendência à maior incidência de 
vitórias dos devedores” (SALAMA, 2016, p. 29).
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juros, pactuação sobre capitalização de juros, ônus da prova, limitação de res-
ponsabilidade, jurisdição e outros pontos importantes para a prática do con-
tract design. Adicionalmente, foi realizada pesquisa não exaustiva nos sistemas 
informatizados de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a fi-
nalidade de se identificar os principais argumentos sobre práticas contratuais 
consideradas abusivas, inclusive a discussão sobre juros remuneratórios exce-
dentes às taxas médias.

Após a identificação dos limites normativos para o contract design 
em contratos de empréstimo pessoal, e com base nos argumentos jurídicos 
encontrados na pesquisa jurisprudencial, foi possível chegar às seguintes 
conclusões sobre as minutas analisadas e de que forma elas poderiam con-
tribuir com o entendimento do consumidor e mitigar os riscos encontra-
dos, em especial o da revisão judicial do contrato:

a) As minutas analisadas são muito diferentes entre si no tocante à re-
dação e ao conteúdo das cláusulas. Apenas em uma minuta consta um resu-
mo de contrato e, em outra, os campos referentes ao CET são apresentados 
no início do corpo do documento. Para todas as demais, o CET da operação 
de crédito é tratado como parte acessória do contrato, seja como documento 
em separado ou por estar disponível para acesso e consulta por meio digital. 

b) Apesar da redação de que o CET foi disponibilizado, não há como 
saber se ele o foi de fato. Isso pode ser resolvido no âmbito do próprio 
contrato por meio de campo específico para rubrica ou manifestação de 
aceite do consumidor (caixa de seleção ou checkbox não pré-selecionada), 
em caso de contratação exclusivamente por meio digital.

c) A maioria das minutas tem controle de versão ou mesmo registro 
em Ofício de Registro de Títulos e Documentos. Para as minutas que não 
têm esse tipo de controle, em especial as disponibilizadas apenas em am-
biente digital, para não haver prejuízo aos consumidores, é importante que 
as instituições mantenham arquivo e que não haja nenhuma alteração sem 
que seja dado ciência aos consumidores.

d) Em algumas minutas não há referência expressa à contratação de 
capitalização de juros, motivo que pode ensejar o afastamento de sua co-
brança, como observado nas decisões judiciais analisadas.

e) As minutas na sua maioria deixam de cumprir com os requisitos 
formais previstos no CDC quanto ao destaque de cláusulas que limitam 
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direitos dos consumidores, o que pode ensejar a discussão sobre a nulidade 
das cláusulas em questão.

f) A utilização de redação clara e objetiva é outro requisito que é insu-
ficiente. A utilização da segunda pessoa indireta para se referir ao consu-
midor, não obstante seja desejável, não tem o condão, por si só, de facilitar 
a compreensão do contrato. De nada adianta se referir ao cliente como 
“você” e continuar a utilizar parágrafos longos e palavras difíceis.

g) Em nenhuma das minutas são utilizados recursos visuais ou gráfi-
cos para demonstrar as obrigações dos consumidores quanto ao pagamen-
to das parcelas, total do empréstimo, percentual dos juros sobre o valor 
principal, saldo remanescente, etc. 

h) Para as operações de empréstimo contratadas por meios digitais, 
não são todas as minutas que preveem o direito de arrependimento previs-
to no art. 49 do CDC. Ainda que tal obrigação decorra da lei, constar no 
contrato facilita o exercício dos direitos do consumidor. 

i) As instituições financeiras que elegeram como regra de foro Co-
marca diferente da do domicílio do consumidor não poderão alegar em 
preliminar de mérito a incompetência, uma vez que é garantida ao consu-
midor a facilitação de acesso e de defesa de direitos em juízo. 

j) Apenas três instituições financeiras apontaram nas minutas canais 
para a solução amigável de dúvidas ou controvérsias decorrentes do contrato.

Também, pelo que se observou e diante das principais discussões 
judiciais encontradas, as minutas analisadas poderiam endereçar alguns 
pontos de forma mais eficiente pelo ângulo do contract design como estra-
tégia para mitigar riscos. Entre as sugestões de cláusulas, as instituições 
financeiras poderiam adotar as seguintes:

a) Cláusula no sentido de que o valor dos juros remuneratórios é di-
ferente do valor do CET, com o objetivo de evitar discussões sobre o valor 
do CET ser maior do que o dos juros remuneratórios.

b) Cláusula para afastar a discussão sobre a aplicação do Decreto n. 
22.626, de 7 de abril de 1933, na operação de empréstimo contratada, uma 
vez que é habitual a argumentação equivocada pelos consumidores de que 
ele seria aplicável às instituições financeiras.

c) Cláusula sobre a contratação de capitalização de juros para a opera-
ção de empréstimo celebrada, indicando com clareza as taxas aplicáveis, se 
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possível com exemplos matemáticos, com a finalidade de evitar discussões 
sobre a sua não contratação.

d) Cláusula com a justificativa sobre os valores dos juros remunerató-
rios e do CET para a operação de empréstimo contratada pelo consumidor, 
como a indicação do risco de crédito do consumidor, da existência de res-
trições ou negativações de crédito anteriores em nome daquele, do custo 
com a recuperação de crédito e da taxa de inadimplência da própria ins-
tituição financeira. Informar os motivos para a aplicação da taxa de juros 
para a operação de crédito tomada por um consumidor específico poderá 
afastar argumentos genéricos sobre abusividade ou para a redução às taxas 
médias divulgadas pelo BACEN. 

e) Cláusula sobre a escolha de o consumidor contratar ou deixar de 
contratar a seguradora indicada pela instituição financeira, caso assim 
previsto para a modalidade de crédito e a forma para o seu exercício. Al-
ternativamente, pode-se prever que o consumidor poderá escolher outra 
seguradora, cabendo a aprovação desta por parte da instituição financeira.

f) Cláusula indicando os valores e os motivos de todas as taxas adi-
cionais incidentes, por exemplo, taxas de cadastro e registro de contrato, 
cujos comprovantes de sua prestação efetiva deverão estar à disposição do 
consumidor contratante.

g) Cláusula para dar ciência ao consumidor no sentido de que as taxas 
médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado para 
cada tipo de operação de empréstimo, razão pela qual a instituição finan-
ceira não está obrigada a adotá-las.

A questão que se coloca é saber se há interesse das instituições finan-
ceiras em mitigar os riscos identificados. Para tanto, elas deverão compa-
rar os custos necessários para adequar os contratos de empréstimo pessoal 
com os gastos de defesa, de acompanhamento processual e aqueles decor-
rentes de condenações judiciais. Além disso, elas poderão estimar como a 
readequação das minutas influenciará na celebração de novos negócios e 
no aumento do valor reputacional. 

Cabe a ressalva, contudo, de que a utilização de minutas contratuais 
mais sensíveis aos riscos identificados na pesquisa não necessariamente di-
minuirá o número de ações ajuizadas pelos consumidores, pois podem ser 
discutidos outros pontos do contrato que não os riscos identificados. Pelo 
que se constatou, apesar de a jurisprudência ter entendimento reiterado 
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sobre alguns temas, esse fato por si só não afastou os argumentos deduzi-
dos pelos consumidores em sentido contrário. Aliás, enquanto não mudar 
a forma como são ajuizadas e julgadas as demandas sobre crédito pessoal, 
são menores as chances de minutas mais benéficas aos consumidores. Isso 
porque, a opção de se gastar mais com a redação e a revisão de minutas ou 
com a defesa em juízo compete exclusivamente às instituições financeiras.

Conclusão

Esperamos que as reflexões acima sirvam de ponto de partida para o 
aprofundamento do estudo dos contratos sob a perspectiva de sua operabili-
dade nas suas fases de negociação, execução e de interpretação, seja por um 
juiz ou árbitro. É frequente na prática negocial ouvir das partes que o con-
trato, assim que assinado, ficará “na gaveta” até que surja uma disputa e, em 
parte, isso se deve à sua complexidade e à falsa compreensão de que o contra-
to é um programa de conduta que deve orientar as partes ao adimplemento. 

Nesse sentido, pensar a complexidade, a simplicidade, o uso de ter-
mos vagos ou específicos e a incompletude dos contratos não é apenas um 
exercício acadêmico. Como evidenciado pela aplicação dos conceitos aos 
contratos de empréstimo pessoal, a redação dos contratos tem efeito práti-
co relevante e com consequências na maneira como o judiciário responde 
a documentos herméticos e pouco amigáveis aos consumidores.
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Artigo 2 
Recomendações para Contratualização 

do Risco Geológico nas Obras 
Públicas Subterrâneas1

Lisângela Cristina Jaqueto Sá Pereira da Silva

Introdução

A execução de obras subterrâneas é um desafio tanto para a engenha-
ria geotécnica quanto para o direito. A matéria-prima da construção de 
túneis, galerias, poços ou cavernas é o solo2, do qual depende a estabilidade 
da cavidade aberta em um maciço ou rocha. É preciso, portanto, conhecer 
suas características e prever seus comportamentos em face do impacto da 
escavação a fim de dimensionar os custos, os prazos e os riscos que cons-
tarão do contrato. 

1 Artigo baseado na Dissertação de Mestrado intitulada A contratualização do risco geológico 
nas obras públicas subterrâneas, elaborada sob a orientação do Professor Doutor Mario Engler 
Pinto Junior, apresentada à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 
DIREITO SP) como requisito para a obtenção do título de Mestre em Direito e publicada pela 
Editora Dialética (2022).

2 De modo geral, obra subterrânea consiste no uso do espaço abaixo da superfície terrestre de tal 
forma que o maciço (rocha ou solo) contribui para a estabilidade da cavidade escavada (túneis, 
galerias, poços e cavernas). Na Dissertação de Mestrado, porém, o sentido empregado para a 
expressão foi mais amplo, objetivando abranger obra subaquática, à qual a imprevisibilidade 
é intrínseca. Kochen destaca que “[...] o engenheiro geotécnico de obras subterrâneas tem de 
‘prever o imprevisível’: antecipar possíveis anomalias e características geotécnicas e geológicas, ao 
longo do traçado dos túneis e obras subterrâneas, e que poderão resultar em impactos e aumento 
dos riscos destas obras de engenharia. Só há riscos comparáveis aos de obras subterrâneas, na 
engenharia, em obras hidráulicas e marítimas, em que as forças da natureza, por sua característica 
intrínseca de imprevisibilidade, desempenham papel relevante” (grifos nossos). Cf. SILVA, 2022, 
nota 3, p. 24.
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Ocorre, porém, que a imprevisibilidade é fator intrínseco a esse tipo 
de obra. Em outras palavras, somente depois de iniciado o trabalho de es-
cavação é que o engenheiro geotécnico consegue mapear com segurança 
as condições reais do solo. Acresce-se à peculiaridade dessa situação o fato 
de que tais obras são contratadas pelo Estado, o que implica obediência a 
um conjunto de normas específicas e submissão ao crivo da concorrência 
pública. Como traduzir a complexidade dos aspectos técnicos, sobretudo 
aqueles ligados ao risco geológico, em um arranjo contratual capaz de re-
gular com justeza a relação entre as partes envolvidas? Enfim, cumpre con-
ciliar a imprevisibilidade inerente à natureza do solo com a previsibilidade 
inerente ao contrato. 

É claro que obras desse porte requerem minuciosas análises de ris-
co, mas, mesmo assim, não é rara a ocorrência de eventos imprevistos, 
como colapso ou deformação do solo. O Governo da Região Administra-
tiva Especial de Hong Kong, em 2015, por meio do seu Departamento de 
Engenharia Civil e Desenvolvimento (Civil Engineering and Development 
Department, CEDD), publicou o Catálogo de Falhas Notáveis de Cons-
trução de Túneis, no qual foram compilados casos ocorridos em diversos 
países. Em quase todos, houve falha ou insuficiência da investigação geo-
lógica antes da execução do túnel. A existência de modelo geológico real 
imprevisto ou de condições geológicas reais diferentes daquelas previstas 
inicialmente, quando não de sua interpretação incorreta pelo empreiteiro, 
acarretou sérias consequências, de atrasos na execução a mortes, além de 
custos excedentes nos contratos, interrupção/suspensão de serviços públi-
cos e prejuízos a terceiros3.

 Diante disso, é forçoso perguntar até que ponto se pode confiar em 
análises de risco geológico. Por um lado, o próprio conceito de risco geo-
lógico4 pressupõe a existência de “variações significativas das previsões da 
geologia e dos condicionantes geológicos apresentados no modelo concei-

3 Para mais informações, cf. SILVA, 2022, nota 21, p. 37.

4 Observa-se que a expressão “risco geológico” aqui empregada, em regra, abrangerá risco geotécnico, 
ou seja, dever-se-á entender risco decorrente da caracterização e do comportamento do solo, salvo 
quando a expressão “risco geotécnico” vier empregada separadamente. Nesse caso, risco geotécnico 
significa comportamento do solo. Para mais informações, cf. SILVA, 2022, nota 12, p. 31.
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tual ou de projeto”, nas palavras de Eraldo Luporini Pastore5, e, por outro, 
importa dimensionar esse risco de tal forma que seja possível alocá-lo ade-
quadamente a uma ou outra parte, determinando graus de responsabilida-
de por eventos imprevistos, e delimitar as situações que exijam alterações 
de projeto ou rearranjo de custos e prazos, entre outros aspectos. 

É o relatório geotécnico, baseado no tipo de solo e no seu comporta-
mento na área da obra, que norteia a escolha dos métodos de perfuração 
e, consequentemente, o tipo de equipamento a ser usado em cada caso. As 
tuneladoras (tunnel boring machines, TBM)6, por exemplo, são projetadas 
on demand, de acordo com as características da escavação. A divergência 
em qualquer ponta (projeto, condições geológicas, material a escavar) pode 
gerar implicações no projeto da máquina e redução de sua funcionalidade, 
inadequação ou até necessidade de upgrade. Um erro de previsão, portan-
to, envolve terceiros e pode acarretar revisão de custos e prazos.     

O risco geotécnico7, no entanto, está inserido em um ambiente de in-
certeza8 aleatória (variabilidade natural, portanto irredutível) e epistêmica 
(redutível pela melhoria da coleta de informações ou pelo aperfeiçoamento 
do modelo matemático), conforme Ganoullis9. É necessário, portanto, exa-

5 Cf. SILVA, 2022, p. 31 e 32.

6 O método de construção com shield é explicado por Marangon (2009, p. 10): “6. 4. 2 – Método 
da Couraça – ‘shields’ O método de construção de túneis com couraça, que é uma variante do 
método mineiro, é um dos mais modernos. Foi utilizado pela primeira vez no começo deste 
século por Brunel, para um túnel rodoviário sob o Rio Tamisa, em Londres. Na Alemanha, foi 
empregado há aproximadamente sessenta anos, para construir um túnel sob o Rio Elba, em 
Hamburgo. O método de construção com couraça é o que traz menores problemas, tanto para 
o tráfego superficial como para a remoção de interferências. Ele é aplicável em quase todos os 
tipos de solo, nos moles como nos muito rígidos, acima ou abaixo do lençol freático. Ele se adapta 
muito bem às mais variadas condições. Para um funcionamento seguro, é necessária a existência 
de uma altura mínima de terra acima do túnel. De resto, sua profundidade só é limitada quando 
se trabalha com ar comprimido, abaixo do lençol freático. Mesmo trechos em declive ou em 
curvas, quando necessários para estradas ou metrôs, não apresentam problemas” Cf. SILVA, 
2022, nota 57, p. 52.

7 Cf. nota 5 supra.

8 Incerteza pode ser entendida como o “estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações 
relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua 
probabilidade” (ABNT NBR ISO 31000 apud SILVA, 2022, p. 67).

9 Cf. PEREIRA apud SILVA, 2022, p. 68.
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minar os problemas advindos do uso dos modelos probabilísticos, por meio 
dos quais são tratados os dados que compõem os relatórios geotécnicos.   

Tais modelos são interpretados por estudiosos e especialistas das 
áreas específicas de conhecimento, que associam as análises às próprias 
experiências e convicções pessoais. Como salienta Wagner José Gomes Pe-
reira10, esses modelos frequentemente são contaminados pela subjetividade 
de seus intérpretes, e a sua confiabilidade é afetada pela correção das eta-
pas de seu desenvolvimento11.

Além da subjetividade, algum grau de otimismo ou pessimismo é 
sempre atribuído ao estudo da incerteza, porque, para estruturar os mo-
delos probabilísticos, é necessário que situações reais sofram processos de 
abstração e de simplificação. É a partir daí que surgem as armadilhas cog-
nitivas, como o viés de otimismo (informação imprecisa) e a deturpação 
estratégica (informação tendenciosa) no planejamento de projetos. Um e 
outro, em razão da inexatidão das previsões ou do inchaço dos seus bene-
fícios, comprometem o resultado almejado.

O viés de otimismo traduz autoengano não intencional, fruto da 
crença na veracidade das informações, dados os esforços e recursos gas-
tos para obtê-las; na deturpação estratégica, como explica Flyvberg12, a 

10 Cf. SILVA, 2022, nota 83, p. 69.

11 Ibidem. Pereira traz como etapas que afetam a confiabilidade do modelo (a) a especificação 
do problema (cenário); (b) a formulação conceitual do modelo; (c) a formulação do modelo 
computacional; (d) a estimação dos parâmetros e (e) o cálculo e documentação dos resultados. 
O autor menciona, por exemplo, ao tratar da especificação do problema, a necessidade de que 
sejam conhecidas, em profundidade, as suas caraterísticas: os fenômenos relacionados, os 
fatores mais importantes, as causas e consequências. Em suma, é preciso identificar elementos 
que possibilitem uma formulação probabilística representativa do problema. Dessa forma, o 
especialista/estudioso deve ser o mais familiarizado possível com a situação a ser especificada. Já o 
modelo computacional, de acordo com Pereira (2010, p. 44), “é gerado por equações e parâmetros 
obtidos a partir de simulações ou ainda por meio de dados bibliográficos ou históricos”. Esses 
modelos são utilizados para a obtenção de dados quantitativos, e o seu teste de confiabilidade 
é obtido da comparação entre ele e algum resultado conhecido previamente. A especificação 
de parâmetros está associada à realização de experimentos. Segundo Pereira (2010), na sua 
determinação estão associadas muitas incertezas, “seja pelo julgamento subjetivo do estudioso, 
seja pelo caráter determinístico ou probabilístico do modelo”. Por fim, relata Pereira (2010, p. 45), 
de acordo com a International Atomic Energy Agency – IAEA (1989): “Algumas das principais 
fontes de incerteza estão associadas à documentação e ao cálculo dos resultados”. Para evitar 
isso, sugere clareza na indicação da forma como os dados foram obtidos, viabilizando a validação 
por outros especialistas.

12 Cf. SILVA, 2022, p. 74.
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inexatidão das informações decorre da competição por fundos escassos, 
ou seja, “a pressão política influencia o comportamento dos gestores, que, 
intencionalmente, ao preverem o resultado dos projetos, superestimam os 
benefícios e subestimam os custos, objetivando aumentar a probabilidade 
de aprovação deles”13.

 Assim, diante da racionalidade limitada, do conhecimento que as 
partes não possuem e da falibilidade dos modelos probabilísticos (determi-
nada pelo grau de subjetividade na interpretação dos dados coletados pelos 
profissionais que os manuseiam e pelos vieses cognitivos), pode-se afirmar 
que a confiabilidade do estudo de risco geológico é relativa.

No contrato, estruturado sobre uma racionalidade econômica subja-
cente, cujo objetivo é determinar o comportamento futuro das partes con-
tratantes, são alocados os riscos do negócio, que cabem à parte que tenha 
melhores condições de gerenciá-los ou de mitigá-los14. Como se vê, o pro-
cesso de alocação de risco e o processo de gestão de risco estão interligados 
e, para eleger o arranjo contratual mais apropriado, é, portanto, necessário 
entender o contexto em que se insere o risco geológico.

Em face dos resultados da pesquisa realizada, que aqui se encontram 
condensados, dadas as limitações inerentes ao escopo deste artigo, não se re-
comenda, a despeito de ser reconhecida a sua ocorrência na prática, a contra-
tação de obra subterrânea sob regime de empreitada integral ou de empreita-
da por preço global, porque o preço final pode ser irreal para as duas partes15.

13 “No aspecto psicológico, Flyvbjerg traz o viés de otimismo, segundo o qual a maioria das pessoas 
apresenta uma predisposição para julgar eventos futuros de forma mais favorável e positiva do que 
ocorre de acordo com a experiência real. O desvio de otimismo consubstancia um autoengano não 
intencional. No aspecto político, a inexatidão é explicada em termos de ‘deturpação estratégica’. 
Nessa hipótese, por haver a competição por fundos escassos, a pressão política influencia o 
comportamento dos gestores que, intencionalmente, ao preverem o resultado dos projetos, 
superestimam os benefícios e subestimam os custos, objetivando aumentar a probabilidade de 
aprovação deles”. Cf. SILVA, 2022, p. 74.

14 Para melhor compreensão do critério de alocação de risco, seus desdobramentos e aplicabilidade 
concreta, vale conferir Irwin (cf. SILVA, 2022, p. 63-65).

15 Obras “abaixo da terra”, de acordo com o TCU, apresentam incertezas intrínsecas nas estimativas 
de quantitativos, como volume de escavação. Daí, nesse caso, a orientação do Tribunal é que se 
adote o regime de contratação por empreitada por preço unitário (BRASIL 2013). Quando se trata 
de obras em que haja boa estimativa de quantitativos (obras a serem realizadas “acima da terra”), 
o TCU orienta a adoção da empreitada por preço global (BRASIL 2013). Cf. SILVA, 2022, p. 188.
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Na primeira seção deste artigo, estão arroladas as principais cláusulas 
usadas na prática para a alocação de risco geológico em contratos de obras 
públicas subterrâneas tanto no Brasil como em outros países. Introduz-
-se, assim, a repercussão do problema no mundo real. Com base nas con-
sequências práticas de sua utilização, são propostas recomendações para 
a combinação de cláusulas, o que ainda não resolve inteiramente o pro-
blema central, que é saber como, nesse ambiente de incerteza, promover 
a alocação do risco geológico de modo que cada parte contratante seja, 
respectivamente, onerada de forma justa, isto é, na exata medida do risco 
geológico suportado.

A resposta a esse questionamento é trazida na segunda seção deste 
artigo, quando se examina a experiência austríaca. Tendo sido a Áustria 
o país que desenvolveu não só o mais reconhecido método de execução 
de túneis sob condições geológicas extremamente adversas, o New Austrian 
Tunnelling Method (NATM)16, como um conjunto de práticas contratuais 
que vem apresentando resultados bastante satisfatórios desde os anos 
197017, seu modelo inspirou uma das recomendações aqui adotadas, cujo 

16 Marangon, sobre o NATM, ensina: “A introdução dos chumbadores aplicada contra a face da rocha 
imediatamente após o fogo e o uso do concreto projetado como método de escoramento e proteção 
superficial podem ser considerados os dois mais importantes progressos na prática de execução 
de túneis. Novos métodos de execução de túneis baseados nesses meios de escoramento do túnel 
foram desenvolvidos nas últimas décadas. Entre eles, o NATM tem se tornado cada vez mais 
importante, especialmente no campo de execução de túneis em rocha mole e em solo. A principal 
característica no NATM é o uso de uma camada delgada de chumbadores que é aplicada a uma 
superfície da rocha adjacente. Tão cedo seja possível após aplicado, esse revestimento em concreto 
projetado aberto é fechado no fundo por meio de um ‘ïnvert’ (arco invertido). Se necessário, um 
revestimento permanente pode ser instalado uma vez atingido o equilíbrio. A partir da primeira 
aplicação desse método de execução de túneis nos anos 60, um grande número de projetos de 
túneis foi completado com sucesso sob condições geológicas variáveis, rápidas taxas de avanço, 
redução de custos e aumento de segurança. Contudo, o conhecimento amplo desse atraente 
método de execução de túneis é ainda limitado, e seus princípios básicos são frequentemente 
mal compreendidos. [...] Embora basicamente o NATM pareça ser bastante simples, essa técnica 
de execução de túneis é bastante delicada em sua aplicação, especialmente em rocha fraca e 
saturada. A aplicação correta e bem-sucedida desse método requer bastante experiência prática 
e a íntima colaboração de um geólogo- engenheiro. Para que sejam aproveitadas ao máximo as 
possibilidades desse método de execução de túneis, é necessário não somente ter a experiência 
prática de execução de túneis, mas também é preciso ter um conhecimento profundo das 
propriedades e do comportamento da rocha”. Cf. SILVA, 2022, nota 58, p. 52 e 53.

17 A Federação Internacional dos Engenheiros Consultores (FIDIC) publicou, em maio de 2019, o 
Emerald Book, livro em que são previstas Conditions of Contract for Underground Works, que 
também pode servir de referência na contratação de obras públicas subterrâneas, nos termos 
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princípio norteador é o ensinamento de Babchyck, segundo o qual “os ris-
cos incontroláveis e inerentes não devem ser transferidos”18.

Acredita-se que as recomendações apresentadas favoreçam o ambien-
te de negócios, pois são patentes as vantagens que se vislumbram na ado-
ção das propostas inspiradas na experiência austríaca, a saber: (i) a clareza 
das regras de alocação do risco geológico, fundadas no relatório geotécnico 
elaborado pelo proprietário da obra, no qual se preveem as características e 
o comportamento do solo e se faz a interpretação do sistema, (ii) a clareza 
na divisão das responsabilidades e obrigações de cada parte contratual, 
sem que haja interpolação ou intersecção de atribuições, (iii) a possibili-
dade de flexibilizar as cláusulas do contrato de modo que este possa sofrer 
ajustes diante das condições reais encontradas na frente de escavação e que 
o empreiteiro possa ser indenizado pelos riscos geológicos materializados 
e (iv) a possibilidade de ser obtida proposta mais econômica para a Admi-
nistração, caso seja adotado regime misto de remuneração19. 

1. Cláusulas de Alocação do Risco Geológico

Nesta seção, serão apresentadas as cláusulas de “condições imprevis-
tas”, de “diferentes condições do local”, de “isenção expressa de respon-
sabilidade” e de “investigação do local”, seguidas de breves notas sobre as 
suas limitações práticas em casos concretos. 

do artigo 42, § 5º, da Lei n. 8.666/1993 (artigo 1º, § 3º, da Lei n. 14.133/2021), mediante certas 
adaptações de suas condições à legislação nacional. O Emerald Book, da FIDIC não foi objeto de 
análise na Dissertação de Mestrado, por partir, em regra, de um contrato em que o proprietário 
da obra apenas fornece a concepção e as especificações preliminares do projeto, ficando sob a 
responsabilidade do proponente a concepção detalhada do projeto e a construção (modelo de 
contratação Design-Build). Ponderou a autora que a “divisão de responsabilidade pela concepção 
do desenho geotécnico do projeto e pelo fornecimento de planos relacionados à gestão de risco 
do contrato pode fomentar disputas entre o proprietário e o empreiteiro, especialmente quando 
se tratar de contratação na modalidade design-build” (Cf. SILVA, 2022, nota 6, p. 28 e 29). O 
Emerald Book incorporou princípios expressos em práticas contratuais para obras subterrâneas 
desenvolvidas e aplicadas por países europeus como Áustria, Suíça e Noruega desde a década de 
70 (Cf. GOMES apud SILVA, 2022, nota 6, p. 28). A eficácia e consequências práticas do Emerald 
Book serão aferidas com o tempo. 

18 Cf. SILVA, 2022, nota 178, p. 119.

19 Cf. SILVA, 2022, p. 199.
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1.1. Cláusula de condições imprevistas

Alguns contratos20, na tentativa de contornar a falta de acurácia na 
previsibilidade do risco geológico, valem-se da cláusula de condições im-
previstas21, na qual se empregam termos vagos, como a figura do homem 
médio contraposta à do engenheiro experiente. Em face da imprecisão de 
termos como esses, o papel de definir a responsabilidade pelo risco, na hi-
pótese de que ele se concretize, é transferido a terceiros (árbitros ou juízes) 
e a consequência disso é que a decisão da disputa pode dar-se de forma 
diversa da racionalidade econômica contratual acordada entre as partes.

No Contrato de Empreitada de Construção Completa n. 4.130.121.202 
– preço global, para a construção da Linha 4-Amarela do Metrô de São 
Paulo (Fase 1, Lote 2)22, por exemplo, foi usado esse tipo de cláusula. Nele, 
a imprevisibilidade deveria recair sobre condições físicas imprevisíveis por 

20 A subcláusula 4.12 das Condições de Contrato FIDIC (Livro Vermelho, Livro Amarelo) estabelece 
a imprevisibilidade de condições físicas relacionando-a à significação de contratado experiente.

21 Por meio dessa cláusula, o proprietário da obra arcará com o custo das sujeições imprevistas.

22 Esse contrato atendeu às exigências do BIRD de elaboração sob regras de três contratos chave 
na mão (modalidade turnkey) e foi adotado no Brasil com fundamento no artigo 42, § 5º, da 
Lei n. 8.666/1993. O arranjo contratual brasileiro que mais se aproximava, à época, do contrato 
celebrado é a Empreitada Integral (EI), prevista na alínea “e” do inciso VIII do artigo 6º da Lei 
n.º 8.666/1993. Não houve debate na arbitragem sobre a interpretação dessa cláusula contratual. 
A divergência instalou-se acerca da parte à qual caberia arcar com os custos da modificação 
do método construtivo, diante da condição geológica adversa. O contrato trouxe a seguinte 
redação de cláusula de condições imprevistas: “35.  Condições imprevistas. 35.1. Se, durante a 
execução do Contrato, o Contratado encontrar na Obra quaisquer condições físicas (diferentes 
de condições climáticas) ou obstruções artificiais que não pudessem ser razoavelmente previstas 
anteriormente à data do Acordo Contratual por um contratado experiente baseado em razoável 
exame dos dados relativos às Instalações (inclusive quaisquer dados em relação a perfurações) 
fornecidos pelo Empregador, e baseado em informações que pudesse ter obtido por inspeção 
visual da Obra (se o acesso a ela estivesse disponível) ou outros dados imediatamente disponíveis 
a ele em relação às Instalações, e se o Contratado determinar que ele, em consequência de tais 
condições ou obstruções, incorrerá em custos e despesas adicionais ou necessitará de tempo 
adicional para executar suas obrigações nos termos do Contrato que não seriam necessários 
se tais condições físicas ou obstruções artificiais não tivessem sido encontradas, o Contratado 
deverá imediatamente, e antes de executar trabalho adicional ou usar Equipamentos e Sistemas 
adicionais ou Equipamentos do Contratado, notificar o gerente do Projeto por escrito sobre [...] 
35.2 Quaisquer custo e despesa adicionais razoáveis incorridos pelo Contratado ao seguir as 
instruções do Gerente do Projeto para superar tais condições físicas ou obstruções artificiais 
mencionadas na Sub-cláusula 35.1 do GCC deverão ser pagos pelo Empregador ao Contratado 
como um acréscimo ao Preço do Contrato. 35.3. Se o Contratado for atrasado ou impedido 
na execução do Contrato em razão de quaisquer condições físicas ou obstruções artificiais 
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um contratado experiente, em momento anterior à assinatura do contrato, 
após razoável exame dos dados fornecidos pelo proprietário ou obtidos 
pelo próprio interessado por meio de inspeção do local da obra. 

O contratado por preço global, caso daquele que se submete aos re-
gimes de empreitada integral ou empreitada sob preço global, depara-se, 
portanto, com a dificuldade de incluir no preço pactuado todos os proble-
mas associados ao risco geológico23 durante a execução das obras subterrâ-
neas. Tem diante de si uma tarefa impossível de cumprir.

A imprevisibilidade, a razoabilidade e a experiência do contratado 
são elementos que contêm certo grau de subjetividade. Segundo Alicja 
Mizerska24, porém, o termo “imprevisibilidade” não significa absoluta 
impossibilidade de previsão, mas apenas um razoável grau de imprevi-
sibilidade por um contratado experiente até a data de apresentação da 
proposta, considerado o fato de que é durante a execução do contrato 
que se amplia o âmbito de conhecimento do local da obra. A razoabili-
dade de que trata a cláusula, por sua vez, não exige o dispêndio de custos 
desproporcionais para a verificação das condições existentes no local da 
escavação. Quanto ao contratado experiente, ainda conforme Mizerska25, 
ele é aquele que detém maior “diligência e perícia na realização de inves-
timentos ou empreendimentos de determinada categoria”, comparativa-
mente com o empreiteiro profissional. O caso Obrascon Huarte Lain SA 
(OHL) v. Her Majesty ś Attorney General for Gibraltar (GovG), decidido 

mencionadas na Sub-cláusula 35.1 do GCC, o Prazo de Conclusão deverá ser prorrogado de 
acordo com a Cláusula 40 do GCC” (grifos nossos). Cf. SILVA, 2022, nota 55. p. 51.

23 “[...] há situações simples de se avaliarem, quando, por exemplo, o epecista deixa de considerar, no 
seu projeto, as dificuldades geológicas prováveis de um tipo de maciço usual na região em que se 
situa o local das obras e que ainda eram definidas nos estudos geológicos apresentados pelo dono 
da obra. Também simples são as situações opostas, nas quais o local das obras apresenta condições 
absolutamente diferentes daquelas associadas ao tipo de maciço encontrado na região. Nesses 
dois casos, o juízo de previsibilidade é simples, sendo desfavorável ao construtor, no primeiro 
exemplo, e favorável, no segundo. O problema surgirá em situações nas quais um determinado 
problema ou falha geológica, não obstante seja compatível com aquele maciço regional, apresente 
diferenças em suas feições ou não tenha sido previsto, em decorrência de imprecisão ou de lacunas 
na própria investigação efetuada anteriormente. Nesse caso, em princípio, nossa opinião é a de 
que o construtor não deveria ser onerado”. Cf. SILVA, 2022, nota 134. p. 92.

24 Cf. SILVA, 2022. p. 92.

25 Cf. SILVA, 2022. p. 93.
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pela Royal Courts of Justice Strand, London26, é considerado um impor-
tante precedente internacional por dar clareza adicional à interpretação 
das condições físicas imprevisíveis. A contratação deu-se sob as condi-
ções do Contrato para Plantas e Design-Build, primeira edição, 1999, do 
Livro Amarelo da FIDIC.

O Governo de Gibraltar decidiu construir uma nova estrada e túnel 
de faixa de rodagem dupla para aliviar o congestionamento no acesso ao 
Aeroporto de Gibraltar. Como o local de execução da obra tinha sido uti-
lizado para atividades militares no século XIX, o que ocasionou o descarte 
de resíduos de chumbo de balas, e para instalação de aeródromo no século 
XX, foram contratados consultores para verificar o provável grau de con-
taminação do solo, considerado o histórico da região. 

Os consultores contratados pelo Governo de Gibraltar realizaram 
investigações geológicas no local das obras, as quais foram reunidas, co-
mentadas e interpretadas em uma Declaração de Impacto Ambiental que 
serviu de base para a análise do risco pelo contratado. O projeto exigiria 
escavação de 200.000 m³ de entulho e, desse montante, cerca de 10.000 m³ 
estariam contaminados. Segundo o documento, o volume de solo conta-
minado a ser escavado era não significativo. 

No decorrer da execução dos serviços, constatou-se que a área con-
taminada era superior ao estimado, alegando a OHL tratar-se de fato que 
não poderia ser razoavelmente previsto por um contratado experiente. O 
contratante rescindiu o contrato.

A demanda foi promovida pela OHL, que pretendia estabelecer de 
quem era a responsabilidade pela rescisão do contrato. A empresa alegou 
que o grau de contaminação da área poria em risco os seus empregados e que 
seria necessário reprojetar o túnel, o que pretendia fazer desde que houvesse 
aprovação do contratante. As partes debateram sobre a necessidade de sus-
pender os trabalhos e de efetuar alguma reformulação do projeto.

As questões jurídicas levadas à Corte giraram em torno do reexame 
da decisão sobre as quantidades reais e previsíveis de substâncias tóxicas 
no solo e do direito do contratante de promover a rescisão do contrato 
nessas circunstâncias. 

As evidências colacionadas para o julgamento eram limitadas, dado 
que houve contaminação cruzada em razão do método de escavação uti-

26 Cf. UNITED KINGDON, 2015.
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lizado pela OHL, que ocasionou a estocagem indiscriminada de materiais 
inertes e materiais contaminados, e do erro cometido no descarte de re-
síduos. Um dos peritos estimou em 15.243 m³ o volume de solo contami-
nado, chegando à conclusão de que o contratado experiente não aceitaria 
meramente a estimativa de 10.000 m³ lançada pela Declaração Ambiental, 
mas sim faria a própria análise de dados.

A Corte entendeu que o contratado experiente não pode simplesmen-
te aceitar a interpretação de terceiros sobre os dados e dela extrair suas 
previsões. Exige-se mais dele, a quem cabe recorrer aos seus “[...] próprios 
conhecimentos e experiência em projetos anteriores de engenharia civil”. 
Além disso, ele deve realizar uma avaliação razoável das condições físicas 
que podem ser encontradas.

Considerou também que o levantamento de dados históricos do local, 
fornecido ao contratado, teria deixado claro que era previsível uma conta-
minação muito extensa em todo o local. Por isso, era dever dele prever um 
possível cenário de pior caso.

Dessa decisão infere-se que o contratado experiente deve realizar a 
sua própria análise de risco. Caso não o faça, dada a incerteza de como 
será solucionada possível disputa judicial ou arbitral, arcará, eventualmen-
te, com as consequências de adotar as informações e interpretações forne-
cidas por outros.

1.2. Cláusulas de diferentes condições do local

Long, Lane e Kelley Jr. explicam que “ocorrem condições diferentes 
do local quando a realidade encontrada na subsuperfície ou no subterrâ-
neo difere materialmente do que foi indicado no contrato ou do que seria 
normalmente esperado”27. Os autores28 classificam em três tipos as cláusu-
las que descrevem esse tipo de situação29. 

27 Cf. SILVA, 2022, p. 100.

28 CF. SILVA, 2022, p. 100-103.

29 Um modelo de redação dessas cláusulas pode ser encontrado no Regulamento de Aquisição 
Federal do Governo dos Estados Unidos da América (FAR 52.236-2). Para mais informações, 
cf. SILVA, 2022, nota 273, p. 177-178. 
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A cláusula de diferente condição do local de Tipo I ocorre quando as 
condições físicas reais do solo (subsuperficiais ou latentes) diferem mate-
rialmente daquelas que estão representadas nos documentos do contrato30; 
a cláusula de diferente condição do local de Tipo II dá-se quando as con-
dições físicas reais são normalmente reconhecidas como existentes, diante 
da natureza e do local do trabalho, mas, durante a execução das obras, é 
verificado que elas diferem das materialmente encontradas31; a cláusula de 
diferente condição do solo de Tipo III é “a que atribui o risco de manuseio 
de materiais perigosos imprevistos ao proprietário”32.

Para a verificação de uma cláusula DSC [Differing Site Conditions] de 
Tipo I, bastará ao empreiteiro manter registros das condições reais encon-
tradas, já que os elementos comparativos estarão estabelecidos no contra-
to. Já a cláusula DSC de Tipo II requer interpretação. Benumof nos ensina 
que, “[...] em última análise, com qualquer alegação de DSC de Tipo II, a 
pergunta a ser respondida é: ‘Foram razoáveis o julgamento e a interpre-
tação do empreiteiro licitante no momento da licitação, e era a condição 
contestada inusual para a área geográfica e geológica ambiente’?”33.

Vê-se, portanto, que, apesar de essas cláusulas garantirem ajustes no 
contrato em caso de descoberta no local de condições físicas diversas das 
contratadas ou das esperadas, a sua completa compreensão dependerá de 
juízo de valor quanto à interpretação de termos vagos34. Logo, se não hou-
ver consenso entre as partes quanto à caracterização das condições físicas 
adversas, a disputa será solucionada por um terceiro.

30 A descrição dessas condições físicas do solo estará no contrato; em caso de questionamento, o 
contratado provará que as condições previstas são diferentes das materialmente encontradas.

31 Nessa cláusula de Tipo II, não existe representação substantiva ou indicação nos documentos 
do contrato das condições do solo. Portanto, ela adiciona ao contratado o ônus de provar as 
condições reconhecidas e usuais no local e as características incomuns das condições reais por 
ele encontradas no local.

32 Essa cláusula apresenta o aspecto positivo de viabilizar a redução do valor das propostas de 
contratação sob o regime de preço global, por retirar a necessidade de inclusão de contingências 
relacionadas às condições do local, além de prevenir a ocorrência de litígios. O aspecto negativo 
consiste no fato de gerar incerteza quanto ao valor final do projeto.

33 Cf. SILVA, 2022, nota 156, p. 106.

34 São vagos termos e expressões como “razoabilidade” do julgamento e interpretação do “empreiteiro 
experiente” quanto às condições do local e “imprevisibilidade” das condições reais encontradas.
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1.3. Cláusula de isenção expressa de responsabilidade 
quanto aos estudos do risco geológico

Benumof35 afirma que “a racionalidade da cláusula de isenção expres-
sa de responsabilidade quanto aos estudos do risco geológico é a mitigação 
dos riscos do contratante associados ao local do projeto e às informações 
subsuperficiais”. Os proprietários da obra, quando inserida essa cláusula, 
podem, por exemplo:

(a) isentar-se de fornecer informações geotécnicas como parte do 
contrato; (b) isentar-se de responsabilidade pela exatidão dos pla-
nos e especificações (ou qualquer garantia neles implícita); ou (c) 
isentar-se de responsabilidade por inferências extraídas das infor-
mações existentes do local.36

Como consequência da inserção dessa cláusula no contrato, os con-
tratados podem não recuperar os custos incorridos com as condições dife-
rentes do local “[...] se a informação fornecida é apenas uma representação 
ou indicação dos resultados de uma investigação, e não uma declaração 
positiva das condições esperadas”37, conforme Benumof. 

Um exemplo de redação dessa cláusula-padrão é trazido por O’Toole 
(apud SILVA, 2022, p. 107) nos seguintes termos: “A precisão destas infor-
mações não é garantida e não deve ser interpretada como parte dos planos 
que regem a construção do projeto”.

A inserção de cláusula dessa natureza no contrato, como se vê, in-
fluenciará o comportamento do empreiteiro na fase de concurso. De certa 
forma, o empreiteiro estará por sua conta e risco e terá de definir em que 
medida essas informações serão consideradas no seu preço, além de deci-
dir se (e quantas) investigações adicionais serão realizadas por ele, já que 
esses dados não integrarão os documentos do certame, de forma a não 
tornar a sua proposta anticompetitiva.

35 Cf. SILVA, 2022, p. 107.

36 Ibidem.

37 SILVA, 2022, loc. cit.
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Segundo O’Toole38, caso sejam utilizadas concomitantemente cláusu-
las de diferentes condições do local e cláusula de isenção de responsabili-
dade, deverá o empreiteiro adotar as seguintes medidas:

(a) uma possível contingência na sua proposta; 
(b) uma carta de pré-licitações ao proprietário solicitando todas as 
informações do sítio disponíveis para o proprietário; e 
(c) uma inspeção do local que vá além da tradicional inspeção 
“visual” realizada pela maioria dos empreiteiros.

Em conclusão, o empreiteiro, ao se deparar em um concurso com 
uma cláusula de isenção de responsabilidade expressa quanto às informa-
ções geológicas, deverá redobrar os cuidados na análise dos documentos 
contratuais “para determinar se as condições potencialmente adversas es-
tão sendo recusadas pela cláusula de isenção”39.

1.4. Cláusula de investigação do local da obra

Por meio dessa cláusula, a responsabilidade de investigar o local da 
obra é alocada ao contratado, que verificará as suas condições e as even-
tuais imprecisões nos documentos do concurso antes de apresentar a sua 
proposta. Um modelo de redação dessa cláusula está previsto no Regula-
mento de Aquisição Federal do Governo Federal dos Estados Unidos da 
América e é utilizado nos contratos de construção40.

Dessa forma, o empreiteiro que, durante um período razoável para 
inspeção completa, pudesse ter identificado as diferentes condições do lo-
cal e não o tenha feito não terá direito a custos ou a prazo adicionais para 
a execução do projeto. Poderá, no entanto, recuperar tais custos ou obter 
o prolongamento de prazo na hipótese de ser verificada condição do local 
subterrânea ou oculta, cuja descoberta não fosse possível por meio de ins-
peção razoável41.

38 Cf. SILVA, 2022, p. 109.  

39 Cf. BENUMOF apud SILVA, 2022, p. 110.

40 FAR Clause 52.236–3. SITE INVESTIGATION AND CONDITIONS AFFECTING THE WORK 
(APR 1984) (EUA, 1984, n. p.). Cf. SILVA, 2022, notas 163 e 275, p. 110-111 e 178-179.

41 Cf. BEUTLER e BURKE apud SILVA, 2022, p. 112.
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Para a compreensão do significado de “investigação razoável do lo-
cal”, segundo Beutler e Burke42, deve-se levar em conta “[...] o que um em-
preiteiro razoável e experiente teria descoberto com o tempo e o acesso 
permitidos” e, além disso, espera-se que “[...] os empreiteiros retirem in-
ferências razoáveis de condições observáveis ao aplicar os conhecimentos 
de um empreiteiro experiente”. Não é esperado, no entanto, que a investi-
gação do local realizada pelo empreiteiro experiente para a formulação da 
proposta alcance a perícia de um engenheiro ou de um geólogo formados43.

Vê-se que a interpretação e o alcance dos temos vagos que integram 
a cláusula em exame, ainda que implicitamente, tais como “razoabilidade” 
ou “empreiteiro experiente”, condicionam o êxito de eventual disputa em 
caso de condições físicas desconhecidas ou diferentes do local descobertas 
durante a execução das obras. A solução será dada, geralmente, por um 
terceiro (árbitro ou juiz).

Cite-se, a propósito, um caso concreto de contrato que continha cláu-
sula de investigação do local da obra, cujo desfecho foi desfavorável ao em-
preiteiro. Trata-se da construção do Trecho Oeste do Rodoanel Mário Co-
vas, Lote 4, em São Paulo, que foi contratado sob o regime de empreitada 
por preço unitário. O contrato omitiu-se quanto à possível descoberta de 
condições geológicas adversas distintas quando da execução das obras. O 
Judiciário recusou a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão44, acolhendo 

42 Ibidem.

43 Cf. BEUTLER e BURKE apud SILVA, 2022, p. 112-113. Citam os autores o precedente: Nelson 
Bros. Constr. Co., AGBCA No. 393, 77-2 BCA ¶ 12,660, 1997 WL 2828.

44 Sobre a revisão do contrato, ensina Meirelles (apud SILVA, 2022, p. 123, nota 181): “A revisão 
do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer por interesse 
da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tornem inexequível o 
ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público exige a alteração do projeto 
ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento dos encargos ajustados; a segunda, 
quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materiais imprevistos e imprevisíveis pelas partes 
que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o prosseguimento e a conclusão do objeto do 
contrato, por obstáculos intransponíveis em condições normais de trabalho ou por encarecimento 
extraordinário das obras e serviços a cargo do contratado. Em qualquer desses casos, o contrato 
é passível de revisão, para adequação à nova realidade e recomposição dos preços, em face da 
situação emergente. [...] Nesta categoria de atos e fatos ensejadores da revisão do contrato entram 
as chamadas interferências imprevistas, além do caso fortuito, da força maior, do fato príncipe e 
do fato administração. Todas essas causas são decorrências da teoria da imprevisão, assentada na 
consideração de que o contrato só é executável nas condições previstas e previsíveis normalmente 
pelas partes, isto é, enquanto a situação permanecer como cogitada no momento do ajuste (rebus 
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a conclusão pericial sobre a inversão do quantitativo do material encon-
trado45 e considerou a cláusula de investigação do local prevista no edital, 
entendendo que a região onde transcorreram as obras do Rodoanel era 
fartamente documentada (foram citados documentos oficiais). Assim, a 
condição encontrada não foi reconhecida como imprevista.

Pode-se dizer que a inclusão de uma cláusula de diferente condição do 
local teria não só mitigado o risco de perda na tentativa de recuperação do 
custo adicional incorrido decorrente de condição física adversa como também 
levado à melhoria de registros de campo durante a execução dos serviços.

2. Recomendações para Aplicabilidade Combinada  
de Cláusulas de Alocação do Risco Geológico

A clareza na identificação dos riscos geológicos no edital da obra é 
necessária para garantir a igualdade de condições entre os participantes de 
certame licitatório de obra subterrânea, evitando distorções na compara-
ção entre as propostas. A clareza é possível, mas a plenitude não o é, pois a 
experiência mostra que, em qualquer obra subterrânea, podem ser encon-
tradas condições adversas distintas das previstas no edital e no contrato.

Por outro lado, se houver imprecisão quanto aos riscos no edital, a 
tendência do licitante será a de provisionar recursos para a cobertura de 
perdas em caso de materialização de eventos associados ao risco geológico, 
o que tornará mais oneroso o orçamento. Ora, o objetivo do proprietário 
da obra deve ser diminuir o valor das propostas e pagar pelo que concreta-
mente vier a ser executado. 

Assim, mesmo acarretando custos, a preparação do edital e da minuta 
do contrato, bem como o adequado levantamento das características e do 
comportamento do solo e das condições subterrâneas para a elaboração de 

sic stantibus); se houver modificação anormal na situação fática em que se embasou o contrato, 
impõe-se a sua revisão, e até mesmo a sua rescisão”.

45 Previsão do edital de proporção de material para escavação dos túneis: Solo mole – 81,80% (material 
de 1ª categoria); Rocha alterada – 12,74% (material de 2ª categoria); Rocha sã – 5,46% (material 
de 3ª categoria). Com a execução dos trabalhos de escavação, os percentuais foram praticamente 
invertidos entre o “solo mole” e a “rocha alterada”: Solo mole – 17,7% (material de 1ª categoria); 
Rocha alterada – 76,2% (material de 2ª categoria); Rocha sã – 6,1% (material de 3ª categoria).
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um relatório geotécnico objetivo e claro, é fundamental tanto para minimi-
zar o risco como para favorecer a redução da contingência pelo empreiteiro.

É por isso que a cláusula de isenção expressa de responsabilidade 
quanto aos estudos de risco geológico não será a decisão mais sensata se 
a pretensão do proprietário for incentivar a apresentação de uma propos-
ta de menor preço pelo empreiteiro. Em suma, o proprietário da obra, ao 
assegurar como corretos os dados por ele coletados, aufere, ao fim e ao 
cabo, vantagens para si mesmo. No entanto, caso seja usada a cláusula de 
isenção, é recomendável que nela se incluam a interpretação e a suficiência 
dos estudos geológicos, assim como as relações de inferência a partir deles, 
realizadas pelo empreiteiro.

No relatório geotécnico do proprietário da obra, estará a base com-
parativa para a interpretação – e extensão da aplicabilidade – da cláusula 
de diferentes condições do local de Tipo I e eventualmente II e/ou III em 
conjunto com as demais cláusulas de alocação de risco geológico.

A utilização da cláusula de investigação do local tem a sua aplicabi-
lidade prática reduzida, porque normalmente o licitante apenas visita o 
local da obra e assina o termo, conforme previsto no edital, e interpreta os 
documentos do concurso fornecidos pelo proprietário, sem concretamente 
investigar o local dos trabalhos. 

Na prática, como não tem garantia de que vá vencer o certame, o lici-
tante não despende recursos para cumprir essa cláusula46. A consequência 
usual da inserção no contrato da cláusula de declaração de pleno conheci-
mento das condições do local e da região onde as obras serão executadas é 
a incorporação no preço de possível contingência.

De fato, quando se usa essa cláusula no contrato de empreitada por 
preços unitários47, sem combiná-la com a inserção de cláusula de diferen-
tes condições do local de Tipo I e eventualmente II e/ou III, o risco do 
empreiteiro aumenta, dada a dificuldade de interpretação do alcance do 
conhecimento declarado (razoável, exigível do empreiteiro experiente).

46 Apenas despenderá, em alguma medida, o licitante que, por questões negociais, entender que vale 
a pena conferir as informações passadas pelo Proprietário da obra, eventualmente obter outras e, 
descobrindo alguma inconsistência que o favoreça, oferecer um lanço menor (isto é, a condição 
geológica real é menos adversa que a descrita pelo Proprietário da obra nos documentos do concurso).

47 Artigo 6º, inciso VIII, alínea “b”, da Lei n. 8.666/1993: considera-se EPU “quando se contrata a 
execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas”.
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Em contrapartida, para o proprietário da obra, a utilização da cláusu-
la de investigação do local, isoladamente, também não é uma boa decisão, 
porque a lei brasileira prevê a possibilidade de aplicar a Teoria da Imprevisão 
(artigo 65, II, “d”, da Lei n. 8.666/1993 – álea econômica extraordinária e ex-
tracontratual). Nesse caso, se esta for aplicada ao caso concreto, o proprietá-
rio pode ser condenado a pagar em duplicidade por um risco já precificado.

Em síntese, o que se recomenda é a utilização combinada de várias 
cláusulas: a) cláusula de diferentes condições do local, Tipo I, eventualmente 
Tipo II e/ou Tipo III, esta caso haja o risco de manejo de materiais perigo-
sos imprevistos48; b) cláusula de investigação do local (ainda que não este-
ja prevista expressamente, se o contrato contiver a primeira, esta será uma 
decorrência daquela)49; c) cláusula de responsabilidade do proprietário pela 
correção das informações geológicas constantes do concurso e de isenção de 
responsabilidade pela suficiência e interpretação (nelas incluídas as relações 
de inferência do interessado) das informações geológicas50. Consequente-
mente, “o proprietário da obra fica responsável pelas informações por ele 
providas expressamente e pelo pagamento referente a condições diferentes 
do local, nos termos das cláusulas de Tipo I, II e III pactuadas”51.

O contratado, de acordo com essas cláusulas avençadas, deverá: (a) 
realizar investigação razoável do local; (b) provar a incorreção das infor-

48 É importante a inserção dessa cláusula de condição do local de Tipo III na possibilidade da existência 
desse risco para evitar que o empreiteiro insira essa contingência no preço. O risco de manuseio 
de materiais perigosos imprevistos é atribuído, por essa cláusula, ao proprietário da obra.

49 Não é uma boa decisão utilizar essa cláusula isoladamente, conforme se destacou anteriormente.

50 Não tem cabimento introduzir uma cláusula de isenção de responsabilidade que elimine o conteúdo 
da cláusula de condições diferentes do local, porque o efeito prático será o contingenciamento 
do risco no preço (Cf. SILVA, 2022, p. 120-121). Segue um exemplo de cláusula de isenção de 
responsabilidade que neutraliza a cláusula de condições diferentes do local: “Qualquer representação 
nos Documentos do Contrato que pretenda indicar as condições físicas no Local, incluindo 
condições subterrâneas e latentes, é apenas para informação da Contratada. Em nenhum caso o 
Proprietário garante a precisão de tais indicações ou que as condições físicas reais encontradas 
não serão diferentes das indicadas. Todos os riscos de diferentes condições de subsuperfície serão 
arcados exclusivamente pela Contratada” (Cf. ROWLES, CAHALAN apud SILVA, 2022, p. 108). Por 
outro lado, se o risco das condições adversas for compartilhado ou atribuído ao proprietário, como 
se dá nas cláusulas de diferentes condições do local, o licitante provavelmente será compensado 
por custos adicionais decorrentes de condições imprevistas ou inesperadas do subsolo, cumpridos 
determinados critérios (BENUMOF apud SILVA, 2022, p. 108-109). 

51 Cf. SILVA, 2022, p. 120.
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mações geológicas em caso de disputa; (c) interpretar e fazer relações de 
inferência dos dados geológicos constantes dos documentos do certame e 
do relatório geotécnico; (d) provar as diferentes condições do local52.

Por fim, quanto à cláusula de condições imprevistas, o risco assumi-
do pelo empreiteiro parece bastante significativo. A existência de sujeição 
imprevista53 é dependente da interpretação de termos vagos da cláusula a 
ser realizada por terceiros. O exame é casuístico e profissionais de outras 
áreas do conhecimento atuam em processos relacionados à materialização 
de eventos decorrentes de risco geológico. Ademais, a prova da descoberta 
de diferentes condições do local, diversas das previstas, é subordinada à 
qualidade dos registros do empreiteiro, que devem ser verificáveis pelos 
Tribunais (Arbitral ou Judicial).

Melhor seria que as partes predeterminassem de forma objetiva, com 
parâmetros claros, as condições geológicas do solo e que dessem prefe-
rência às cláusulas de diferentes condições do local, com possibilidade de 
acionamento simplificado, sobre a cláusula de condições imprevistas.

Vê-se, portanto, que a utilização dessas cláusulas54, embora traga, em 
alguma medida, a possibilidade de mitigar contingências e de propiciar aos 

52 Cf. SILVA, 2022, p. 120-121.

53 Justen Filho conceitua sujeições imprevistas como “[...] dificuldades materiais, exteriores à 
vontade das partes e imprevisíveis, que oneram a execução da prestação contratual”. Cf. SILVA, 
2022, nota 129, p. 89.

54 Essas cláusulas são utilizadas em larga escala em contratos internacionais firmados por preço 
global. O TCU explica que “[...] a conveniência de se adotar o regime de empreitada por preço 
global (EPG) diminui à medida que se eleva o nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado” 
(BRASIL 2013; cf. SILVA, 2022, p. 121). Ou, por outras palavras, para obras realizadas “abaixo da 
terra”, adota-se o regime de empreitada por preço unitário. A razão é simples e reside na lógica. 
Como o empreiteiro não conhece as condições geológicas adversas que poderá encontrar, é 
razoável que ele acresça à sua proposta por preço global um custo bastante aproximado daquele 
que teria em caso de materialização do risco. Pode-se dizer que esse risco é especulativo (Cf. 
SILVA, 2022, p. 124).
Se o evento não ocorrer, o empreiteiro receberá o preço pactuado. Se, no entanto, tiver sido 
otimista na proposta e o evento associado ao risco geológico vier a ocorrer, é possível que ele 
tente recuperar os custos em eventual disputa, com a perda do ambiente de cooperação (perda 
da qualidade da mão de obra e materiais). Não é desejável que isso ocorra (Cf. SILVA, 2022, p. 
124). Logo, não se recomenda a utilização do regime de contratação de empreitada por preço 
global para obras públicas subterrâneas. Vale repetir, porém, que se reconhece a sua ocorrência 
na prática (assim como a contratação pelo regime de empreitada integral). Art. 6º, VIII, “a”, da 
Lei n. 8.666/1.993: “[...] a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra 
ou do serviço por preço certo e total [...];”. Corresponde ao artigo 6º, XXIX, da Lei n. 14.133/2.021.
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licitantes a formulação de propostas com base em premissas idênticas, não 
promove melhoria significativa no ambiente de litigiosidade55 nos casos em 
que sobrevêm ao contratado prejuízos consideráveis, derivados de eventos 
associados ao risco geológico.

3. Tratamento do Risco Geológico: a Experiência Austríaca

Os grandes cortes transversais de túneis na Áustria, realizados so-
bretudo em áreas montanhosas, até a virada do milênio, foram baseados, 
quase exclusivamente, nos princípios do NATM (New Austrian Tunnelling 
Method)56. Tal método não constitui um conjunto de técnicas de escava-
ção, mas um complexo sistema de monitoramento de medidas que permite 
lidar com as condições adversas do solo e com a sua constante mutabili-
dade, fatores que exigem ajustes durante o processo de escavação. A im-

55 Dicas práticas oferecidas por O’Toole para quem se depara com os riscos de diferentes condições 
do local: “Para os Proprietários. Para evitar a responsabilidade por condições desconhecidas 
ou imprevistas do local, pode ser sensato: a. Divulgar todas as condições conhecidas antes da 
apresentação de propostas. b. Se incluir no contrato uma cláusula diferente sobre as condições 
do local: impor requisitos rigorosos de aviso prévio e considerar limitar os custos reembolsáveis 
apenas aos custos diretos do local incorridos pelo empreiteiro. c. As cláusulas de exculpação 
(isenção de responsabilidade) não podem evitar a responsabilidade quando os documentos do 
contrato fizerem representações positivas sobre o local ou condições subsuperficiais. Evite tais 
representações - dentro ou fora dos documentos do contrato. d. Se houver o desejo de isentar de 
responsabilidade pelas informações geotécnicas fornecidas aos concorrentes, certifique-se de que 
o contrato declara claramente que os relatórios geotécnicos não fazem parte dos documentos 
contratuais. e. Antes de adjudicar um projeto, certificar-se de que compreende como o contrato 
atribui o risco de condições desconhecidas ou diferentes do local. Para empreiteiros. Antes 
de concorrer a um projeto, é prudente: a. Analisar cuidadosamente o contrato e compreender 
como ele atribui o risco de diferentes condições do local. b. Pesquisar no contrato cláusulas de 
exculpação (isenção de responsabilidade) ou linguagem contratual para descartar a precisão 
das informações do local refletidas nos documentos da licitação; c. Realizar uma inspeção 
razoável do local e fazer um registro escrito e fotográfico de sua investigação do local. Observar 
as características físicas da propriedade vizinha. d. Se for encontrada uma condição diferente 
do local, seguir cuidadosamente os requisitos do aviso do contrato e esperar por instruções do 
proprietário antes de perturbar as condições do local. e. Manter registros cuidadosos e separados 
dos custos adicionais decorrentes das diferentes condições do local. f. Compreender que a lei 
varia muito, de estado para estado, no que diz respeito à alocação do risco das condições do 
local. Antes de licitar trabalhos em uma jurisdição desconhecida, consulte o seu advogado de 
construção” (tradução nossa). Cf. SILVA, 2022, nota 168, p. 114.

56 Cf. BISENBERGER apud SILVA, 2022, p. 142.
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plementação desse método, naturalmente, requer arranjos contratuais que 
suportem eventuais mudanças57.  

Sendo a Áustria o berço do desenvolvimento do NATM, é relevante 
examinar o tratamento conferido ao risco geológico nas obras subterrâ-
neas executadas no país, do qual podemos extrair orientações. Serão con-
sideradas neste artigo as seguintes normas:

a) a norma austríaca ÖNORM B 2203-1 (Norma ou ÖNORM) 
(ÁUSTRIA, 2001);

b) as Diretrizes para o Desenho Geotécnico de Estruturas Subterrâ-
neas com Escavação Convencional (Diretrizes) (ASG, 2010);

c) a Prática Austríaca de Contratos de Túneis NATM (Prática) 
(ASG, 2011).

Como visto anteriormente, lidar com o risco geológico é algo ex-
tremamente complexo, dada a variabilidade intrínseca do ambiente sub-
terrâneo, que, quando submetido a escavações, é estressado pela atuação 
humana. Garantir a estabilidade das estruturas subterrâneas é, portanto, 
uma questão crítica na concepção do projeto e na construção das obras 
subterrâneas. As condições geotécnicas (comportamento do solo) é que 
determinarão não só os modos de falha e o que pode ser esperado como 
também a escolha de medidas de construção e apoio para garantir a esta-
bilidade do maciço58. 

A Sociedade Austríaca de Geomecânica (ASG) salienta, como aspec-
to mais importante durante a fase de concepção do projeto na engenharia 
subterrânea, “a estimativa realista das condições esperadas do solo e dos 
seus comportamentos potenciais como resultado da escavação”. Também 
confere especial atenção ao projeto de escavação “econômica e segura, com 
método de apoio para os comportamentos do solo determinados”59. 

As diretrizes para o desenho geotécnico serão dadas, portanto, pelo 
cenário geológico. Para o enfrentamento das incertezas na descrição das 
condições do solo, a ASG criou um procedimento para o desenho geotéc-

57 ASG 2011. Cf. SILVA, 2022, p. 143.

58 ASG 2010. Cf. SILVA, p. 145 e 146.

59 ASG 2010. Cf. SILVA, 2022, p. 146.
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nico “rastreável ao longo de todo o projeto”, acompanhado de “um ajuste 
ideal da construção às condições reais do solo encontradas no local”60. Por 
meio desse procedimento, adotado pelas Diretrizes para a fase de desenho 
e para a fase de construção, é possível compreender o critério desenvolvido 
para a alocação do risco geológico nas obras subterrâneas.

Na fase de projeto, as análises estatísticas e/ou probabilísticas são “in-
corporadas ao desenho para explicar a variabilidade e incerteza nos valo-
res dos parâmetros e fatores de influência, bem como sua distribuição ao 
longo da rota dos projetos. As análises podem servir como base para uma 
análise de risco”61. O procedimento é composto de sete passos, cumpridos 
de forma consecutiva62.

Na fase de construção, as diretrizes estabeleceram um procedimento a 
fim de viabilizar a atualização contínua do modelo geotécnico e um ajuste da 
escavação e do suporte do solo, diante das condições reais encontradas. E isso 
porque os métodos de escavação, bem como o tipo e a quantidade de suporte, 
na maioria dos casos, somente podem ser determinados no local da execução 
dos serviços63. Esse procedimento é estruturado em quatro etapas64. 

Na execução de projetos geotécnicos complexos, a ASG prevê que o 
proprietário mantenha um engenheiro geotécnico no local. Vale destacar 
que a última etapa da fase de projeto é a definição das classes de escavação, 
feita com base na avaliação das medidas de escavação e apoio. Na Áus-
tria, a definição das classes de tunelamento é baseada nos regulamentos 
da ÖNORM B2203-165. É nessas classes de escavação que se baseiam as 
cláusulas de compensação nos documentos do certame licitatório.

A norma austríaca estabelece que são trabalhos do proprietário, entre 
outros: “4.4.3 Realizar o reconhecimento das condições geológicas, hidrogeo-

60 Citação completa no original: “In spite of all uncertainties in the description of the ground 
conditions, underground engineering needs a strategy, allowing a consistent and coherent design 
procedure that is traceable throughout the entire project, and an optimal adjustment of the 
construction to the actual ground conditions encountered on site” (ASG 2010). Cf. SILVA, nota 
223, p. 146.

61 ASG 2010. Cf. SILVA, 2022, p. 147.

62 Cf. SILVA, 2022, p. 147-149. 

63 ASG 2010. Cf. SILVA, 2022, p. 150.

64 Cf. SILVA, 2022, p. 150-151.

65 ASG 2010. Cf. SILVA, 2022, p. 149 e 150.
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lógicas e geotécnicas relevantes. [...] e 4.4.5 Preparar um Plano de Segurança e 
Saúde”66. As medições geotécnicas são confiadas pelo proprietário a um geó-
logo, que deverá estabelecer o comportamento do sistema67. A documentação 
geotécnica e a sua interpretação são de responsabilidade do proprietário.

A ASG 201168 entende que a norma austríaca não traz uma explícita 
alocação de risco ao proprietário da obra; no entanto, conclui que clara-
mente foram alocados a ele os riscos decorrentes de todas as informações 
fornecidas, tais como “o trabalho preliminar, os documentos do concurso, 
os documentos detalhados de construção e o terreno”. A B2203-1 deter-
mina a elaboração de um Relatório Interpretativo Geotécnico, que é de 
responsabilidade do proprietário69. 

Logo, o risco referente ao solo, isto é, o risco de haver diferentes 
condições e comportamento do solo é suportado pelo proprietário (ASG 
2011 apud SILVA, 2022, p. 154), o qual também é o responsável tanto pela 
concepção da obra na fase de projeto e na fase de construção como pelo 
monitoramento das escavações70. A alteração das circunstâncias previstas 
implicará ajustes no contrato.

O empreiteiro é responsável pela construção e por sua conformidade 
com o projeto, sendo-lhe vedada a modificação de quaisquer critérios de 
aplicação de medidas de construção definidos no relatório geotécnico, sem 
autorização do designer71. No entanto, o monitoramento da execução dos 
trabalhos, realizado pelo engenheiro geotécnico nomeado pelo proprietá-
rio da obra, que terá a atribuição de realizar os registros da construção de 

66 ÁUSTRIA 2001. Cf. SILVA, 2022, p. 151e 152.

67 Ibidem, p. 152.

68 Cf. SILVA, 2022, p. 154.

69 Tradução nossa. No original: “Although Austrian Standard B2203-1 provides for no explicit 
allocation of risk, the following principle of risk sharing between owner and contractor is applied: 
• The risks and responsibilities of the owner include: All information provided by the owner (such 
as preliminary work, tender documents, detailed construction documents) and the ground. Thus, 
the ground is clearly the responsibility of the owner. [...] The B2203-1 stipulates the preparation 
of a Geotechnical Interpretative Report, which falls within the responsibility of the owner” (ASG 
2011).  Cf. SILVA, 2022, p. 154.

70 Realizado por engenheiro geotécnico nomeado pelo proprietário, com atribuições de registrar 
a construção de todas as seções do túnel, o que possibilita uma análise dinâmica do projeto e a 
tomada de decisão sobre método de escavação ou medidas de apoio na face do túnel.

71 ÁUSTRIA 2001 e ASG 2010. Cf. SILVA, 2022, p. 152.
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todas as seções do túnel, possibilitará o exame dinâmico do projeto e a 
tomada de decisão sobre o método de escavação ou sobre as medidas de 
apoio e ajustes necessários na face do túnel.

São da esfera do empreiteiro os riscos e as responsabilidades decor-
rentes de sua interpretação dos documentos da licitação para o cálculo do 
preço e da construção, além de todos os arranjos celebrados por ele e pelos 
fornecedores e subempreiteiros selecionados por ele. Ele é também respon-
sável pelos riscos inerentes à construção72 e será pago pelos serviços efeti-
vamente executados73. 

O contrato fornece preços unitários (trabalhos de construção de tú-
neis reais) para todos os itens de construção de túneis que se espera serem 
necessários com base no projeto da licitação, prevendo, usualmente, “duas 
categorias de itens: a) itens de pagamento único (como limpeza, instala-
ções etc.) e b) itens dependentes de quantidades (como escavação de túneis, 
elementos de apoio etc.)”74. 

Um exemplo pode ilustrar a aplicação da norma austríaca: se as con-
dições do solo forem suficientemente conhecidas e permitirem avaliação 
clara em termos de tempo e métodos construtivos, o calendário de cons-
trução das obras subterrâneas (túneis e forros finais) será especificado pelo 
proprietário e serão aplicados preços unitários, com uma ou várias clas-
ses de túneis básicos abrangendo a variabilidade geológica e hidrológica75. 
Existem, porém, outras regras de pagamento e de medição76.

72 Assim, se o perfil de escavação for alargado por razões de responsabilidade do empreiteiro, ele 
não terá direito a nenhum pagamento que vá além das quantidades acordadas e arcará com 
as despesas dos reparos e correções, conforme a previsão contratual (ÖNORM, Item 5.5.3) 
(ÁUSTRIA 2001; cf. SILVA, 2022, nota 248, p. 155).

73 De acordo com o Item “5.1.2” da Norma Austríaca (ÖNORM, 2001), o preço unitário pode ser 
alterado desde que haja variação exclusivamente de quantitativos dos serviços previstos. Para 
mais informações, cf. SILVA, 2022, nota 249, p. 154 e 155.

74 ASG 2011. Cf. SILVA, 2022, p. 155.

75 ÁUSTRIA 2001. Cf. SILVA, 2022, p. 153.

76 Consultar a esse respeito o “Item 5.5.1. Regra geral” (ÖNORM, Item 5.5.1): “A norma prevê como 
forma de item de pagamento o ‘custo dependente do tempo’. Assim, por exemplo, para escavar 
a cabeça superior do túnel, comparam-se as classes de túnel, o comprimento estimado de cada 
classe, as tarifas oferecidas antecipadamente e o tempo de escavação oferecido com as classes 
de túnel, o comprimento atual de cada classe, as taxas de progresso contratuais e o período de 
escavação contratual. Assim, são calculados o tempo de escavação oferecido e o período de 
escavação contratual. Os custos dependentes do tempo não dependem de quantitativos. Assim, 
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Em suma, a norma austríaca ÖNORM B2203-1 auxilia na tomada 
de decisão otimizada para ajustamento da concepção do projeto no local, 
com a adoção de estrutura adequada de preços no contrato. Cumpridas 
as suas previsões, as mudanças no projeto não proporcionarão vantagens 
ou desvantagens ao empreiteiro; o lucro ou a perda do empreiteiro advirá 
exclusivamente de seu desempenho, alcançado dentro da sua própria gama 
de risco e responsabilidade77.

4. Recomendações para Contratualização do  
Risco Geológico nas Obras Públicas Subterrâneas 
Inspiradas na Experiência Austríaca

Como destacado anteriormente, entender o contexto em que está in-
serido o risco geológico está diretamente relacionado com a sua contratua-
lização e, consequentemente, com o tipo de arranjo contratual eleito.

Primeiro, são trazidas as recomendações gerais de contratualização 
do risco geológico, inspiradas na experiência austríaca, aplicáveis às duas 
formas de remuneração que seguirão propostas: (a) remuneração mista e 
(b) remuneração exclusiva por preço unitário78.

O risco geológico, isto é, o risco de haver diferentes condições e com-
portamento do solo é suportado pelo proprietário79, que também é o res-
ponsável pela concepção da obra na fase de projeto e na fase de construção 
e pelo monitoramento das escavações80. 

é oferecida uma quantia fixa para esses custos (lump sum), que é transformada em custos por dia 
de trabalho. Dessa operação, é obtido o item de custos dependentes do tempo para o tempo real 
de escavação (ASG, 2011). [...]”. ÁUSTRIA 2001 cf. SILVA, 2022, nota 245, p. 153 e 154.

77 ASG 2011. Cf. SILVA, 2022, p. 156.

78 Cf. SILVA, 2022, p. 183-191.

79 O proprietário da obra é o responsável pelo risco geológico imprevisível e a caracterização da 
imprevisibilidade se dará pelo que contiver o relatório geotécnico (ASG 2011; cf. SILVA, 2022, p. 
154). Segue-se, aqui, a orientação de Babchyck, para quem “os riscos incontroláveis e inerentes 
não devem ser transferidos”. Cf. SILVA, 2022, nota 178, p. 119.

80 Realizado por engenheiro geotécnico nomeado pelo proprietário, com atribuições de registrar 
a construção de todas as seções do túnel, o que possibilita uma análise dinâmica do projeto e a 
tomada de decisão sobre método de escavação ou medidas de apoio na face do túnel.
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Já o empreiteiro é o responsável pela construção da obra subterrâ-
nea e pelos riscos a ela inerentes, bem como por sua conformidade com o 
projeto, pelos riscos e responsabilidades decorrentes da interpretação dos 
documentos do concurso para elaborar o preço e pelo risco da contratação 
de subempreiteiros e fornecedores. 

Em caso de perigo iminente, o empreiteiro decidirá quais medidas de 
contenção ou saneamento de eventos imprevistos e imprevisíveis adotar 
e as implementará, informando o ocorrido ao proprietário imediatamen-
te. Os eventos, bem como as medidas adotadas, devem ser registrados da 
melhor forma possível (é necessário, ao menos, o registro fotográfico da 
face problemática) a fim de tornar os dados comprováveis, diminuindo os 
custos de eventual disputa81. 

Qualquer modificação necessária no projeto do túnel é alinhada na 
fase de execução, uma vez que o monitoramento é realizado por engenhei-
ro geotécnico presente na obra nomeado pelo proprietário, que fará os re-
gistros dos eventos ocorridos.

No próprio edital, deverá ser regrado o procedimento para celebração 
de aditivo: como os registros da fase construtiva são feitos pelo engenheiro 
geotécnico do contratante, a modificação do projeto tende a ser operacio-
nalizada em prazo menor82. 

Somente no caso de impasse quanto à escolha dos métodos construti-
vos de túneis, em face das condições reais do solo, é que um terceiro (com 
qualificação técnica e expertise), nomeado pelo contrato, decidirá. Essa deci-
são terá caráter final e vinculante (e será dessa forma prevista no contrato)83. 

Aqui, o empreiteiro está autorizado a opinar sobre a alteração do mé-
todo construtivo na face do túnel, porque poderá dispor de maior conheci-
mento, experiência ou acesso a inovação tecnológica que o contratante. No 
entanto, é do proprietário a responsabilidade pela concepção dos projetos 
na fase de desenho e de construção, assim como o risco geológico84. 

Para conferir dinamismo à tomada de decisão e afastar controvérsia 
quanto a preço, o concurso deverá conter, além do relatório geotécnico, 

81 Cf. SILVA, 2022, p. 187.

82 Cf. SILVA, 2022, p. 185.

83 Ibidem.

84 Cf. SILVA, 2022, p. 185.
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uma tabela matricial de classes e seções de túneis, com os respectivos mé-
todos construtivos, que, elaborada pelo proprietário, estabeleça previsões 
prováveis com base no raciocínio “se x”, então “y”, com custo unitário “z”, 
mas ajustável por um processo de feedback contínuo decorrente de moni-
toramento no Processo de Construção85.

Caso o pagamento seja realizado de acordo com regras simplificadas 
(por exemplo: hipótese de condições do solo suficientemente conhecidas), o 
calendário de construção das obras subterrâneas (túneis e forros finais) será 
especificado pelo proprietário e serão aplicados preços unitários, com uma 
ou várias classes de túneis básicos abrangendo a variabilidade geológica e 
hidrológica. Existem, porém, outras regras de pagamento e de medição86.

O tempo de execução de cada classe e seção de túnel também deve 
estar previsto, dentro de variáveis (prováveis interrupções, inclusive). Uma 
das vantagens dessa previsão é aferir a lentidão na execução das obras87. 

Se o projeto, conforme concebido, não sofrer nenhuma interferência 
(propriedades ou comportamento do solo adversos, águas subterrâneas e 
outras), o atraso de execução ficará matematicamente demonstrado, e a 
responsabilidade será do empreiteiro, que poderá recuperar na próxima se-
ção de escavação o tempo perdido88. Haverá, com essa medida preventiva, 

85 No webnário realizado pelo Comitê Brasileiro de Túneis, no dia 13 de agosto de 2020, o engenheiro 
Roberto Kochen, discorrendo sobre o tema “Aprendendo com casos de Obras de Túneis – Teoria 
e Prática”, indicou os sistemas de monitoramento utilizados na construção do Túnel Gastau (1º 
Tatuzão em rocha no Brasil): “1) Mapeamento Adiante da Frente de Escavação – Sísmica TRT 
(Tunnel Reflection Tomography): [...] interpretando-se as características dessas ondas refletidas, 
é possível estimar e caracterizar limites entre as camadas geológicas ou descontinuidades no 
maciço rochoso situado adiante da escavação atual. Possui alcance de 100 m; 2) Mapeamento 
Geoelétrico Adiante da Frente de Escavação – Sistema BEAM (Bore – Tunnelling Electrical 
Ahead Monitoring): [...] Esse equipamento permite uma exploração permanente das condições 
do terreno em avanço em cerca de três vezes o diâmetro do túnel, à medida que a máquina está 
em funcionamento. A aquisição dos dados e a avaliação são efetuadas automaticamente e os 
resultados são obtidos em tempo real. [...]”. Cf. SILVA, 2022, nota 283, p. 185-186. 

86 Consultar, a esse respeito, o “Item 5.5.1. Regra geral” (ÖNORM, Item 5.5.1). A norma prevê como 
forma de item de pagamento o “custo dependente do tempo”. (ÁUSTRIA). Cf. SILVA, 2022, nota 
254, p. 153-154.

87 Ou seja, haverá detalhamento dos custos indiretos (que não dependem de quantitativos) e de 
suas variações para pagamento. Esses custos indiretos, conforme pode ser inferido da Norma, 
são aqueles por ela denominados “custos dependentes do tempo”. Cf. SILVA, 2022, p.186.

88 Cf. SILVA, 2022, p. 186 e 187.
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não só mitigação de pleito por custo indireto derivado de prazo contratual 
como também incentivo para o atendimento do cronograma89. 

Com base em todas as questões aqui examinadas, serão apresenta-
das recomendações para a contratualização do risco geológico. Além da 
utilização das regras gerais anteriormente descritas, sugerem-se aqui duas 
propostas, ambas concebidas tendo em vista o critério de menor preço.

A primeira forma proposta é a adoção do regime misto de remune-
ração, inspirado nas normas austríacas e no princípio do regime brasilei-
ro de empreitada por preço unitário, segundo o qual, na obra em que há 
incertezas intrínsecas nas estimativas de quantitativos, é adotado o preço 
unitário90. De início, entende-se possível a adoção de regime misto de re-
muneração na legislação brasileira, mas desde que da proposta decorrente 
possa advir vantagem para a administração pública. Em outras palavras, 
a adoção desse regime não pode ser mais onerosa que o regime de preços 
unitários adotado isoladamente (artigo 3º da Lei n. 8.666/1993, atual artigo 
11, I, da Lei n. 14.133/2.021)91.

Para desenvolver esse critério de remuneração92, a proposta inspirou-se 
na divisão das obras propostas pela ÖNORM B2203-1, da seguinte forma: 

a) início da construção para começar a condução do túnel; 

b) condução de túneis; 

c) encargos adicionais sobre trabalhos de condução de túneis com 
construção simultânea;

d) construção de forro final após a data de conclusão contratual 
para as obras de condução do túnel; 

e) obras na sequência da construção final93. 

89 Cf. SILVA, 2022, p. 187.

90 Cf. SILVA, 2022, p. 188.

91 Cf. SILVA, 2022, p. 187-189.

92 Sugestão inspirada na norma austríaca, que determina que, quando se tratar de túnel longitudinal 
extenso, os custos para pagamento deverão ser divididos de acordo com a sequência das operações 
do local. Cf. SILVA, 2022, nota 287, p. 187.

93 ÁUSTRIA 2001. Cf. SILVA, 2022, p. 188.
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Os itens de pagamento de montante fixo podem ser acordados para os 
itens (a), (e) e, caso as condições do local o permitam, para o item (d). Para 
os demais itens, em que os quantitativos são incertos (por exemplo, volume 
de escavação), adota-se o preço unitário.

A segunda forma de remuneração proposta é embasada no preço uni-
tário, inspirada exclusivamente na experiência austríaca. Nessa hipótese, 
são adotadas as recomendações gerais de contratualização descritas no iní-
cio e os princípios do preço unitário.

É possível inferir que a alocação contratual do risco geológico ao pro-
prietário da obra94, inspirada na experiência austríaca, tornou objetiva a ca-
racterização dessa imprevisibilidade: ou seja, o que estiver contido no relató-
rio geotécnico do proprietário será o limite do previsível e da álea ordinária. 
Fora disso, há adequação do contrato, de modo que o contratado receba os 
preços unitários de acordo com os serviços executados na realidade. Daí a 
proposta de que o empreiteiro seja remunerado por preços unitários95.

Em síntese, um contrato que preveja remuneração adaptável às con-
dições geológicas efetivamente encontradas trará o benefício de mitigar 
disputas, pois levará ao pagamento dos riscos que realmente se concretiza-
ram. A contrapartida será implementar vigilância contínua e especializada 
para que esse mecanismo de remuneração seja corretamente aplicado96.

Conclusão

O risco geológico em obra subterrânea é um problema real enfrenta-
do pela Administração Pública e pela construção civil, em razão das con-
sequências que a sua materialização pode gerar. Identificá-lo, mensurá-lo 
e alocá-lo de forma prudente é o ponto de inflexão para o sucesso de um 

94 A Lei n. 8.666/1993, artigo 65, II, “d” (norma que equivale em parte ao vigente artigo 124, II, “d”, 
da Lei n. 14.133/2021), atribui ao proprietário a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da 
materialização de eventos associados a riscos imprevistos e imprevisíveis que caracterizem álea 
econômica extraordinária e extracontratual, determinando que seja respeitada, em qualquer 
caso, a repartição objetiva de risco estabelecida em contrato.

95 Cf. SILVA, 2022, p. 184.

96 Cf. SILVA, 2022, p. 191.
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projeto, aqui entendido como a sua entrega no prazo acordado, com o cus-
to e a performance contratados. Como se viu, essa não é uma tarefa fácil.

A escolha e a combinação das principais cláusulas de alocação do ris-
co geológico podem gerar sérias distorções e potenciais consequências da-
nosas à segurança e ao equilíbrio do contrato, em prejuízo das partes. Por 
esse motivo, é importante conhecer os limites de cada uma delas e buscar 
a combinação mais apropriada.

Foram aqui discutidas quatro cláusulas de alocação do risco geoló-
gico, utilizadas amplamente em contratos internacionais e presentes tam-
bém em contratações da Administração Pública brasileira. São elas as se-
guintes: (a) cláusula de condições imprevistas; (b) cláusulas de diferentes 
condições do local; (c) cláusula de isenção expressa de responsabilidade e 
(d) cláusula de investigação do local.

Foi recomendada a combinação das cláusulas (b), (c) e (d), diante das 
razões apresentadas na seção 2 deste artigo. Preferiu-se a utilização da 
cláusula de diferentes condições do local à cláusula de condições imprevis-
tas em face do entendimento de que a primeira permite maior objetivação 
do tratamento do risco geológico.

Pode-se concluir que a utilização conjunta de tais cláusulas, conforme 
proposto, mitiga, em alguma medida, o risco de não recuperar os custos 
incorridos com a materialização de eventos associados ao risco geológico, 
desde que, por óbvio, existam os respectivos registros geotécnicos do fato 
(desvinculando-o da possibilidade de erro de construção).

Outra forma de lidar com o risco geológico, que nos parece apro-
priada à complexidade da questão, é a inspirada em regras austríacas de 
tunelamento convencional. Como a Áustria é o berço do desenvolvimento 
do NATM, o mais avançado método de escavação de túneis sob condições 
extremamente adversas, suas regras de contratualização podem iluminar 
nosso  caminho na concepção de um arranjo contratual justo.

Em suma, foram trazidas recomendações de contratualização do risco 
geológico segundo regras gerais (cf. seção 4), aplicáveis às duas propostas de 
remuneração: (a) remuneração mista e (b) remuneração por preço unitário.

De acordo com a formulação apresentada, entende-se que o contra-
tante será beneficiado com a redução dos custos de negociação do contrato, 
pois o risco geológico é alocado ao proprietário da obra, que também é o 
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responsável pela concepção dos projetos de desenho e de construção97. Os 
custos de execução, por sua vez, também são reduzidos, porque o poder de 
decisão sobre os projetos é do proprietário da obra.

Ademais, há o tratamento das incertezas aleatória e epistêmica, pois 
o processo de monitoramento permite a adequação do método construtivo 
na face do túnel (resolução da racionalidade limitada quanto à previsão de 
eventos futuros devido às incertezas)98. 

Por fim, as recomendações de contratualização inspiradas na expe-
riência austríaca permitem a eliminação ou mitigação da ocorrência da 
deturpação estratégica, já que a Administração Pública não tem motivo 
para esconder os riscos reais do projeto por ela concebido, mesmo que haja 
razões políticas ligadas à busca de investimentos (racionalidade econômica 
atendida e viés psicológico corrigido). Quanto ao excesso de confiança que 
possa existir, o processo de monitoramento e adaptação do desenho na 
fase de construção pode retificá-lo99. 

A desvantagem do método, se é que se pode usar esse termo, reside 
basicamente no aumento de custos, necessários para garantir a qualidade 
técnica do relatório geotécnico e dos projetos e para realizar o monito-
ramento100. De qualquer maneira, como a Administração já contabiliza 
despesas relacionadas a esses trabalhos, tais custos não se vislumbram, de 
fato, como uma desvantagem dessas recomendações101.
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André Rodrigues Corrêa

Conheci Leonardo em 2014 quando lecionei um curso de curta du-
ração sobre contratos típicos e atípicos no programa de pós-gradução 
lato sensu da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGVLaw). Na aula inicial perguntei aos alunos acerca das suas respecti-
vas áreas de atuação profissional e lembro de meu estranhamento inicial 
ao saber que Leonardo tinha uma formação e uma atividade vinculada ao 
Direito Ambiental, o estranhamento se transformou em surpresa quando 
aquele aluno que eu apostaria, pelo pouco contato com os temas de discus-
são do curso, que pouco se dedicaria às aulas se revelou um dos mais enga-
jados nas discussões trazendo sempre reflexões e comentários que enrique-
ciam a aula. Em 2018 reencontrei-o como aluno do curso do programa de 
Mestrado Profissional como aluno da disciplina de Arranjos Contratuais e 
Societários e não mais me surpreendi pelo engajamento de Leonardo tanto 
na preparação do seminário ao qual foi encarregado como pela pertinência 
das contribuições ao longo das discussões em sala, a surpresa que tive foi, 
ao final, ser escolhido seu orientador. A surpresa se converteu em oportu-
nidade de aprofundar um diálogo do qual tenho me beneficiado imensa-
mente e que, para minha felicidade, vem produzindo frutos que podemos 
compartilhar com um público mais amplo.    

O primeiro fruto desse diálogo está representado pela dissertação da 
qual este artigo ora publicado é uma síntese. O trabalho produzido por 
Leonardo, tanto na dissertação como neste artigo, mais do que uma mera 
menção à importância da consideração sobre a função sócio-ambiental dos 
contratos propõe uma efetiva articulação entre específicas normas legais 
ambientais e cláusulas contratuais dispostas em contratos típicos (arren-
damento rural, por exemplo). Partindo da premissa de que “o parâmetro 
da sustentabilidade nos padrões de desenvolvimento econômico interfe-
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re em práticas do mundo jurídico”1 a pesquisa pretendeu apontar como 
deve se dar essa interferência em operações contratuais concretas de forma 
a que tais operações contribuam de forma efetiva para a obtenção dos ob-
jetivos ambientais perseguidos pelas normas legais.

O esforço do trabalho foi mostrar quais caminhos podem ser per-
corridos pelas partes para atenderem esses objetivos por intermédio da 
dinâmica contratual. Para tanto, o estudo foca tanto na possibilidade de 
modular interpartes os efeitos das normas legais ambientais instituidoras 
de sanções legais “negativas”2 – tanto aquelas que, na dicção de Norberto 
Bobbio tem características retributivas (penas) como as reparadoras (in-
denização) – como da possibilidade de incorporar as normas ambientais 
dentro da dinâmica contratual de forma a criar sanções contratuais “po-
sitivas”, mais especificamente as medidas de “compensação”3, e com isso 
criar mecanismos de “facilitação”4 para o cumprimento da política insti-
tuída pela Lei Federal n. 12.651/2012 (“Código Florestal”).

O ponto inicial de reflexão se deteve sobre os contratos celebrados 
sob a égide da Lei Federal n. 4504/1964 (Estatuto da Terra) e do Decreto 
n. 59.566/1966, para apontar que se tais normas demandam, de forma ex-
pressa, a obrigação de conservação de recursos naturais, não endereçam a 
regularização de passivos existentes dos imóveis rurais nas relações con-
tratuais. Essa constatação permitiu concluir que, se essa questão (relacio-

1 SALDANHA, A. H. T. Função socioambiental dos contratos e instrumentalidade pró-
sustentabilidade: limites ao exercício de autonomias públicas e privadas. Veredas do Direito, 
Belo Horizonte, v. 8, n. 16, jul./dez. 2011, p. 99.

2 BOBBIO, N. Le sanzioni positive. In: Dalla struttura ala funzione: nuovi studi in teoria del 
diritto. Turim: Edizioni di Comunità, 1986. p. 35.

3 “Vi sono sanzioni positive, come i premi, che hanno funzione exclusivamente retributiva: sono 
reazione favorevole a um comportamento vantaggioso ala società. Ma vi possono essere anche sanzioni 
positive che mirano a compensare l’agente degli sforzi e delle fetiche fatte o delle spese subiteper 
procurare ala società um vantaggio; queste sanzioni hanno valore no di mero riconoscimento ma 
(anche) di compenso” (BOBBIO, N. Le sanzioni positive. In: Dalla struttura ala funzione: nuovi 
studi in teoria del diritto. Turim: Edizioni di Comunità, 1986, p. 35-36).

4 No sentido dado por Bobbio, “facilitação” entende-se como a técnica que congrega o “conjunto 
de expedientes com os quais o grupo social organizado exercita um determinado tipo de controle 
sobre os comportamentos dos seus membros (no caso, se trata de controle consistente na 
promoção da atividade na direção desejada), não já atribuindo uma recompensa à ação desejada 
depois de ser realizada, mas fazendo de modo que seu cumprimento seja tornado mais fácil ou 
menos difícil” (tradução nossa, op. cit., p. 40).



73

Prefácio ao Artigo 3

nada à regularização dos passivos ambientais) for deixada sem tratamento 
adequado por cláusula contratual nos contratos celebrados com o objetivo 
de garantir a exploração do imóvel rural por terceiro (seja o arrendamento, 
seja a parceria), cria-se um obstáculo relevante para processo de regula-
rização ambiental de propriedades rurais, o Programa de Regularização 
Ambiental (PRA) criado pela Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Flores-
tal). O trabalho, entre vários objetivos, pretendeu apresentar sugestões de 
ferramentas contratuais de enfrentamento desse obstáculo.

Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos das sanções negativas 
buscou-se analisar o disposto no art. 10 da Lei n. 13.288/2016, cujo caput es-
tabelece que “compete ao produtor integrado e à integradora atender às exi-
gências da legislação ambiental para o empreendimento ou atividade desen-
volvida no imóvel rural na execução do contrato de integração, bem como 
planejar e implementar medidas de prevenção dos potenciais impactos am-
bientais negativos e mitigar e recuperar os danos ambientais”. Assume-se 
que o reconhecimento do dever de mitigar e recuperar danos ambientais 
não impede, antes incentiva, a possibilidade de as partes, conforme susten-
ta Leonardo em sua dissertação, comporem “esquemas de obrigações mais 
flexíveis das atividades de regularização e voltados ao tipo de atividade do 
sistema agroindustrial em questão”5, ou seja, pode, por exemplo, o integra-
dor alocar o custo da mitigação dos efeitos de atividade realizada por outro 
membro da cadeia para um integrado específico e permitir a esse integra-
do “compensar” tal custo com ou com valor a ser pago a título de “serviço 
ambiental” (nos termos da Lei n. 14.119/2021) ou pela “remissão” de valor 
devido em razão da incidência de cláusula penal para hipótese na qual esse 
integrado tivesse adotado medida diversa às recomendações técnicas forne-
cidas pelo integrador (em referência ao § 2º do art. 10 da Lei n. 13.288/2016), 
mas sem que houvesse a existência da prova de dano ambiental causado por 
tal atitude de desvio à orientação do integrador6.

5 MUNHOZ, L. Implicações da regularização ambiental nos contratos agrários: perspectivas 
da implementação do novo código florestal nos contratos. Dissertação (Mestrado) – Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 2020, p. 71. 

6 Sobre a questão da responsabilidade ambiental nos contratos de integração agroindustrial 
ver: FILHO, G. S. C. Responsabilidade e direito ambiental nos contratos agroindustriais: 
responsabilidade ambiental nos contratos de integração da cadeia aviária. In: TRENTINI, 
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Quanto ao tema da incorporação das normas ambientais dentro da 
dinâmica contratual de forma a criar mecanismos de incentivo e facilitação 
ao cumprimento dos objetivos ambientais postos na legislação o trabalho 
aborda o conceito de “adicionalidade”, criado pelo Protocolo de Kioto, cuja 
compreensão e manejo é fundamental para o desenvolvimento de contra-
tos que possam conter cláusulas contratuais que mesclam a remuneração 
devida, por exemplo, pelo arrendatário como contraprestação pelo uso da 
terra com cláusulas que o remuneram pelos serviços ambientais que presta 
no desempenho de atividades de recuperação de áreas de reserva legal ou 
preservação permanente. O referido conceito é um dos pontos que uma vez 
abordado adequadamente nos contratos e tendo por base as normas da Lei 
Federal n. 14119/2021 poderá encorajar7 o desenvolvimento de operações 
que poderão ser denominados de “contratos agroambientais” (nos quais a 
regulação contratual do uso da terra para o desenvolvimento de um ciclo 
biológico se integra com a regulação da recuperação/preservação do meio 
ambiente por intermédio do desempenho de serviços ambientais)8.

F.; CORRÊA, A. R.; RIBEIRO, I. P. (orgs.). Prato Brasil: estruturas contratuais do setor 
agroalimentar. Ribeirão Preto: Pedro e João Editora, 2022.

7 Também nesse ponto temos aqui o diálogo com o que Bobbio denominou “técnicas de 
encorajamento”, entre elas a recompensa e a facilitação: “Quando ci si ponga anche dal punto di 
vista dela técnica dell’incoragiamento, non può sfuggire che essa agisce attraverso due espedienti 
diversi, cioè sai attraverso la risposta favorevole al comportamento uma volta compiuto, in che 
consiste appunto la sanzione positiva, sai attraverso il favoreggiamento del comportamento quando 
è ancora da compiere. (...) Con particolare riguardo alle tecniche d´incoraggiamento, si noti la 
differenza tra le due operazioni: la sanzione propriamente detta, sotto forma di recompensa, viene 
dopo, a comportamento compiuto; la facilitazione precede o accompagna il comportamento che 
si intende incoraggiare. In altre parole, si può incoraggiare sia intervenendo sulle conseguenze 
del comportamento, sia intervendo sulle modalità, sulle forme, sulle condizioni dello stesso 
comportamento” (BOBBIO, N. La funzione promozionale del diritto. In: Dalla struttura ala 
funzione: nuovi studi in teoria del diritto. Turim: Edizioni di Comunità, 1986, p. 28-29).

8 Para que tal categoria contratual possa se desenvolver concretamente, é necessário que certos 
parâmetros impositivos a certos contratos agrários, por exemplo, prazo mínimo no contrato 
de arrendamento, desenhados como forma de proteção a parte presumidamente vulnerável (o 
arrendatário) possam ser reconsiderados à luz de parâmetros impositivos preocupados com 
a recuperação de passivos ambientais. Sobre a difícil tarefa de compatibilizar as imposições 
provenientes da legislação agrária e da legislação ambiental no desenvolvimento de uma 
categoria de contratos agroambientais ver: CORRÊA, A. R.; MUNHOZ, L. Perspectivas da 
implementação do novo Código Florestal nos contratos agrários: reflexões preliminares sobre 
o “contrato agroambiental”. In: TRENTINI, F.; CORRÊA, A. R.; RIBEIRO, I. P. (orgs.). Prato 
Brasil: estruturas contratuais do setor agroalimentar. Ribeirão Preto: Pedro e João Editora, 2022.
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É esse volume de contribuições acima mencionados de forma resu-
mida é que justificam não somente a publicação do artigo ora apresentado 
neste pequeno prefácio, mas recomendam a sua atenta leitura, assim como 
a leitura do texto integral da dissertação.
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Artigo 3 
Implicações da Regularização 

Ambiental nos Contratos Agrários1

Leonardo Munhoz

Introdução

A regularização ambiental de posses e propriedades rurais perante as 
regras que norteiam as políticas florestais e de proteção da biodiversidade 
é um objetivo fundamental a ser alcançado nos próximos anos2. 

A conservação de vegetação nativa no âmbito dos imóveis rurais está 
presente na legislação ambiental desde 19343. Com o advento do Código 
Florestal de 19654 e, mais especificamente, com as alterações trazidas pela 
Lei Federal n. 7.803/1989, a conservação de Áreas de Preservação Perma-
nente (APP) e de áreas de Reserva Legal (RL), de acordo com os diferentes 
biomas dentro e fora da Amazônia Legal (i.e., florestas, cerrado e campos 
gerais), passou a ser uma obrigação para as posses e propriedades rurais, 
como hoje conhecido.

1 Este artigo é fruto da dissertação de mestrado de: MUNHOZ, L. G. da S. Implicações da 
regularização ambiental nos contratos agrários: perspectivas da implementação do novo 
código florestal nos contratos. 2020. Disponível em https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/
bitstream/handle/10438/30060/Leonardo%20Munhoz%20Dissertacao%20FGV.final%20
POS%20BANCA%20%20.pdf?isAllowed=y&sequence=1.

2 Prazo de até 20 anos para regularização de passivos de Reserva Legal no Código Florestal (artigo 66, 
§ 3º). Também, compromisso do Brasil em sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), 
no escopo do Acordo de Paris, com a recuperação de 12 milhões de hectares de florestas até 2030. 

3 Decreto Federal n. 23.793/1934.

4 Lei Federal n. 4.771/1965.
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Portanto, a manutenção e a recomposição de APP e RL já eram uma 
obrigação. No entanto, como não havia um processo previsível que nor-
teasse a devida regularização ambiental de áreas com passivo, a reparação 
nunca de fato ocorreu.

Entretanto, com o advento da Lei Federal n. 12.651/2012, estabeleceu-
-se pela primeira vez no ordenamento um procedimento claro e definido 
de adequação ambiental denominado Programa de Regularização Am-
biental (PRA), que vinculará cada produtor às obrigações de regularização. 

Por seu turno, no Direito Agrário, de acordo com o Estatuto da Ter-
ra, na Lei Federal n. 4.504/1964 e no Decreto Federal n. 59.566/1966, que 
estabelecem os contratos agrários típicos de arrendamento e parceria, bem 
como na recente Lei Federal n. 13.288/2016, de contratos de integração 
agroindustriais, há exigência de proteção ambiental como parte obrigató-
ria desses contratos para a preservação dos recursos naturais em virtude 
de sua função socioambiental.

Tal fato cria incertezas, uma vez que essa obrigação de preservação am-
biental não implica necessariamente o dever de regularização e recomposição 
de passivos existentes dos imóveis rurais como agora exigido no PRA. No en-
tanto, não se trata somente não degradar/desmatar, ou seja, a redação e prática 
atuais dadas aos contratos agrários podem não contemplar o novo requisito de 
regularização ambiental exigido no Código Florestal, por meio do PRA.

Nesse contexto, importante lembrar que a responsabilidade am-
biental é tríplice (i.e., administrativa, criminal e civil), e, de acordo com a 
Constituição Federal e o restante do ordenamento ambiental, a responsa-
bilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva e solidária, atingindo 
não só poluidores diretos, como também indiretos, o que inclui esses pas-
sivos florestais pendentes de regularização. 

A possibilidade de responsabilização ambiental ficará explícita, uma vez 
que, com o PRA, o produtor deverá propor um Projeto de Recuperação de 
Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), que, uma vez aprovado pelo órgão 
ambiental estadual, serão a base do Termo de Compromisso a ser assinado 
pelo possuidor ou proprietário com o órgão ambiental estadual competente.

Portanto, cabe questionar se a obrigação de preservação ambiental 
já utilizada em contratos agrários, exigida pelas normas do Estatuto da 
Terra, é suficiente para englobar as novas necessidades de regularização 
estabelecidas pelo Código Florestal e de iniciativas do setor privado, ou se 
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adaptações e novas interpretações são essenciais, bem como suas implica-
ções, possibilitando, assim, fazer uso de contratos para regularização de 
passivos de vegetação de APP e RL. 

Tal discussão também reflete na análise de como a ideia de função 
socioambiental dos contratos e da propriedade privada deve ser interpreta-
da, hoje, com os novos parâmetros de regularização ambiental, bem como 
explorar a relação do Direito Agrário com o Ambiental.

Esse debate tem como consequência não somente impulsionar a re-
paração de áreas de desmate, cumprindo metas internacionais, como tam-
bém fomentar readequação de cadeias de fornecedores e parceiros para a 
indústria em um ambiente de maior segurança jurídica, ao evitar a respon-
sabilização das partes do contrato por danos ambientais.

1. Tutela e Responsabilidade Ambiental

Do ponto de vista cronológico, o meio ambiente passou a ser tutelado 
pelo ordenamento nacional a partir de 1981 com a Política Nacional do 
Meio Ambiente (PNMA), a Lei Federal n. 6.938. Essa lei estabeleceu o Sis-
tema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), um sistema administrativo 
e jurídico focado para preservação e recuperação da qualidade ambiental. 
Este é possível por meio da estrutura dos órgãos administrativos e suas 
respectivas competências (i.e., federal, estadual e municipal), bem como 
os instrumentos para a tutela ambiental, como a avaliação de impactos 
ambientais e o licenciamento ambiental5. 

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 foi um marco histó-
rico no regulamento ambiental, a qual veio não só a confirmar os pontos 
já regimentados pela PNMA, mas também foi a primeira constituição no 
mundo a estabelecer o meio ambiente equilibrado como direito de todos e 
das futuras gerações em seu artigo 225: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de de-
fendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

5 Ver Resolução CONAMA n. 237/1997.
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Com esse dispositivo e a expressão “bem de uso comum do povo”, o 
meio ambiente passa a ser um bem difuso, transindividual, que pertence à 
coletividade, tendo o Estado como gestor.

A PNMA e o artigo 225 da Constituição elevando o meio ambiente 
saudável a um direito constitucional permitiu que o Brasil desenvolvesse 
ao longo desses 40 anos um vasto e complexo ordenamento para a tutela 
ambiental. Essa tutela pode ser realizada de duas formas: comando e con-
trole; incentivos de mercado. 

Nesse sentido, dentre as inúmeras normas do Direito Ambiental 
brasileiro, como o Licenciamento Ambiental (Resolução CONAMA n. 
237.1997), a PNMA (Lei Federal n. 6.938/1981) e Infrações Administrativas 
Ambientais (Decreto Federal n. 6.514/2008), grande maioria é de comando 
e controle, ou seja, utilizar o poder de polícia do estado para impor sanções 
e escalar punições no caso de descumprimento das obrigações legais de 
preservação ambiental, inclusive com restrição ao direito de propriedade. 

Nisso, o próprio Código Florestal é também um exemplo de instru-
mento de comando e controle, que contribui para a gestão do uso da terra 
e proteção das florestas. Inicialmente, o Código Florestal de 1934 exigiu 
manutenção de 20% das “mattas” para que o produtor tivesse madeira para 
sua atividade agropecuária6. Já o Código Florestal de 1965 (Lei Federal n. 
4.771) estabeleceu os institutos de APP7 e RL8, como hoje são conhecidos. 
Adicionalmente, a alteração do Código Florestal de 1965, por meio da Lei 
Federal n. 7.803/1989 e da Medida Provisória n. 2.166/2001, criou as por-
centagens de biomas de RL hoje utilizadas9.

6 “Art. 23. Nenhum proprietario de terras cobertas de mattas poderá abater mais de tres quartas 
partes da vegetação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52.”

7 Lei Federal n. 12.651/2012, artigo 4º: “Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com 
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas”.

8 Lei Federal n. 12.651/2012, artigo 3º, III: “área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, delimitada nos termos do art. 12 da Lei Federal 12.651/2012, com a função de assegurar o 
uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação 
e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como 
o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa”.

9 Lei Federal n. 7.803/1989, artigo 16, e Medida Provisória n. 2.166/2001, artigo 16.
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Finalmente, a Lei Federal n. 12.651/2012 e seus Decretos n. 7.830/2012 
e n. 8.235/2014, conhecidos como o Novo Código Florestal, reviram todos 
os critérios de conservação das chamadas APP10 e das áreas RL11, buscando 
equalizar esse vasto histórico das leis florestais desde 1934, com todas as 
alterações normativas de 1965, 1989, 2000, 2001 e 2012.

Nesse sentido, de acordo com os últimos dados do Serviço Flores-
tal Brasileiro, atualmente o Brasil possui 102.024.137 hectares de RL e 
18.538.737 hectares de APP, totalizando aproximadamente 120 milhões de 
hectares de matas exclusivamente em propriedades privadas12. Para maior 
clareza da dimensão do número, este supera os 113 milhões de hectares de 
todas as Unidades de Conservação (UCs)13 do País, ou seja, os produtores 
rurais detêm mais matas que todas as UCs. 

Entretanto, com base nas estimativas em escala nacional do CAR, o défi-
cit de APP e RL no escopo dos parâmetros do novo Código Florestal contabi-
liza por volta de 22 milhões de hectares, os quais deverão ser regularizados14.

1.1. Programa de Regularização Ambiental (PRA)

O PRA é baseado em três instrumentos: CAR15, PRADA e Termos de 
Compromisso, que vincularão cada produtor às obrigações de regularização.

10 MILARÉ, É. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, cit., 7. ed.

11 Lei Federal n. 12.651/2012, artigo 12: “Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 
vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas 
de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do 
imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:  I – localizado na Amazônia Legal: a) 
80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; b) 35% (trinta e cinco por cento), 
no imóvel situado em área de cerrado; c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de 
campos gerais; II – localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). [...]”.

12 SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Boletim Informativo, Edição especial de 4 anos do CAR, 
2018. Disponível em: http://www.florestal.gov.br/boletins-do-car/3657-boletim-informativo-
edicao-especial-4-anos-car/file. Acesso em: 15 set. 2020.

13 SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Boletim Informativo, Edição de 2 anos do CAR, 2016. 
Disponível em: http://www.florestal.gov.br/boletins-do-car/69-extrato-brasil-edicao-extra-
dados-ate-5-de-maio-de-2016/file. Acesso em: 15 set. 2020.

14 Soares-Filho, Britaldo et al. Cracking Brazil’s Forest Code. Science, v. 344, 2014. Disponível em: http://
lerf.eco.br/img/publicacoes/Soares_Filho_etal_2014_artigo_Science.pdf. Acesso em: 15 set. 2020.

15 Lei Federal n. 12.651/2012, artigo 29: “É criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito 
do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, registro público eletrônico 
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Deve-se destacar que o PRA não é somente o conjunto do CAR, 
PRADA e Termo de Compromisso, mas também a sequência de como 
esses instrumentos serão apresentados para análise e posterior aprova-
ção pelo órgão ambiental estadual, com monitoramento das atividades 
de cumprimento da regularização

Com a adesão ao PRA e assinatura do Termo de Compromisso, há 
concessão dos benefícios listados a seguir para os produtores rurais, porém 
tem como objeto somente a regularização de áreas de APP e Reserva Legal 
consolidadas até 22.07.200816.

• Não autuação e suspensão das sanções administrativas decorren-
tes da supressão irregular de vegetação em APP ou RL até 200817.

• Suspensão da punibilidade dos crimes previstos na Lei Federal n. 
9.605/1998 associados a estas infrações – artigos 38, 39 e 48 (com 
interrupção da prescrição)18.

• Continuação de atividades agrossilvipastoris em APP19.

• Aplicação de metragens mais brandas/diferenciadas em relação 
à APP20.

• Recomposição de RL e APP de agricultura familiar com possibi-
lidade de plantio intercalado de nativas e exóticas21.

• Possibilidade de compensação de RL, inclusive em outro Estado22.

• Recomposição em até 20 anos fracionada (1/10 da área degrada-
da a cada dois anos)23.

de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”.

16 Lei Federal n. 12.651/2012, artigos 59 e 60.

17 Idem supra. 

18 Lei Federal n. 12.651/2012, artigos 59 e 60.

19 Lei Federal n. 12.651/2012, artigo 61-A, caput.

20 Lei Federal n. 12.651/2012, artigo 61-A e parágrafos.

21 Lei Federal n. 12.651/2012, artigos 61-A‚ § 13, e 66.

22 Lei Federal n. 12.651/2012, artigo 66, §§ 5.º, 6.º e 7.º.

23 Lei Federal n. 12.651/2012, artigo 66, § 2.º.
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• Direito de exploração econômica da RL consolidada restaurada24.

Em contrapartida, esses benefícios não se enquadram em situações 
de passivos após essa data, os quais deverão ser regularizados de forma 
imediata e sem benefícios. Portanto, regimes distintos de regularização: 
passivos cometidos até 2008 e passivos cometidos após 2008.

Somente com o cumprimento total das atividades de regularização 
presentes no Termo de Compromisso, dentro do prazo determinado, o pro-
dutor terá convertido seus déficits em serviços prestados ao meio ambiente.

Para isso, o andamento das atividades de regularização é informa-
do ao órgão ambiental por meio do monitoramento, o qual não se trata 
expressamente de um instrumento do PRA definido na lei, porém defini-
tivamente é essencial e faz parte do procedimento administrativo do pro-
grama, já que possibilita o feedback que o produtor deverá prestar ao órgão 
ambiental competente das atividades de regularização firmadas no Termo 
de Compromisso e atingimento dos indicadores ecológicos a serem esta-
belecidos para cada estado.

No caso de não cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo 
de Compromisso, o proprietário do imóvel rural em questão está sujeito 
a responsabilidade ambiental. Sobre a responsabilidade ambiental, assim 
dispõe o § 3.º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988:

§ 3.º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambien-
te sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções pe-
nais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados.

Também está prevista na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
Federal n. 6.938/1981), ocorrendo de forma independente nas esferas cri-
minal, administrativa e civil.

De forma breve, a esfera criminal engloba os crimes ambientais elen-
cados em grande parte na Lei Federal n. 9.605/1998, seguindo as regras do 
processo criminal.

24 Lei Federal n. 12.651/2012, artigo 66, § 4.º.
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Por seu turno, a esfera administrativa se refere às autuações25 (i.e., multas, 
embargos e suspensão de atividades) de órgãos do Poder Executivo Federal (i.e., 
IBAMA), estadual e municipal na fiscalização da preservação e do licenciamen-
to ambiental. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 23, VI, esse 
poder de polícia é uma competência comum entre os níveis de governo. 

Outra característica importante na responsabilidade administrativa am-
biental foi sua transição de objetiva para subjetiva. Só recentemente, com os 
julgados a seguir, a responsabilização administrativa ambiental passou a ser 
subjetiva na jurisprudência, ou seja, é responsabilizado somente o poluidor di-
reto, com presença de elemento de dolo ou culpa26. Assim, somente é autuado 
pelo órgão ambiental o poluidor direto (i.e., o agente causador do dano).

Por outro lado, no âmbito civil a responsabilização por danos am-
bientais sempre se dá de forma objetiva, ou seja, independe do elemento 
de culpa, e solidária como também expressamente descrito no artigo 14 da 
PNMA (Lei Federal n. 6.938/198127), interpretado de forma conjunta com 
o artigo 942 do Código Civil brasileiro28.

25 Em São Paulo, as infrações administrativas por passivos florestais de APP e RL estão descritas na 
Resolução SMA n. 48/2014, artigos 49 e 50, com multas de R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 por hectare 
de infração.

26 Ver STJ, 1.ª Turma, REsp 126357/PR, Rel. Sérgio Kukina, j. 28.08.2018: “Processual e ambiental.  
Exploração econômica de área de proteção permanente – APP. Multa afastada. Ausência de dolo 
ou culpa do agente. Revisão de fatos e provas. Súmula 7/STJ. Incidência. 1. Segundo consolidada 
jurisprudência desta Corte, “a responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, 
exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano” (AgInt 
no AREsp 826.046/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27.02.2018, 
DJe 05.04.2018). 2. As instâncias ordinárias, ao examinar as peculiaridades do caso concreto, 
afastou a multa ambiental aplicada, por não vislumbrar na conduta praticada a presença de dolo 
ou culpa. Assim, a alteração do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do 
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme 
o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3.”

27 “Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, 
o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e 
danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
§ 1.º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao 
meio ambiente.”

28 “Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos 
à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão 
solidariamente pela reparação.”
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Com relação aos tribunais e à jurisprudência, o STJ na mesma lógica 
também tem entendimento pacificado da aplicação do caráter objetivo e 
solidário para a indenização de danos ambientais, fazendo com que todos 
os agentes respondam de forma direta ou indireta29. Igualmente, a respon-
sabilidade ambiental civil objetiva solidária justifica-se pela Teoria do Ris-
co Integral30. Nessa teoria, não há sequer excludentes de responsabilidade 
como caso fortuito e força maior, por esse motivo fica mais fácil estabelecer 
o nexo causal, dado que o dano ambiental pode ter poluidores diretos e 
indiretos, auxiliando, assim, na efetiva reparação do dano. 

No tocante à responsabilidade civil objetiva solidária nas relações 
contratuais ocasionada por danos ambientais de passivos florestais de APP 
e RL não regularizadas perante o Código Florestal, ainda não existem pre-
cedentes específicos em virtude de atraso na agenda florestal e de PRA, pe-
los fatores previamente expostos. No entanto, o Tribunal de Justiça de São 
Paulo tem precedentes relevantes sobre responsabilização ambiental civil 
em contratos agrários no caso de queimadas em canaviais, danificando 
APPs e RLs, que poderiam ser utilizados por analogia nesse caso31.

29 REsp 650728/SC, Rel. Herman Benjamin, j. 23.10.2007, DJe 02.12.2009): “Ação civil pública. 
Agravo retido improvido. Prova pericial análise de acordo com o princípio do livre convencimento 
do juiz. Área de manguezais. Área de preservação permanente. Aterramento. Responsabilidade 
objetiva em dano ambiental. Saneamento de lixo existente na área. Inviabilidade de recuperação 
da área degradada e inexequibilidade técnica da retirada do aterro. Não comprovação. Alegação 
de título dominial sobre a área 

30 Como mais exemplos sobre a responsabilidade civil objetiva e solidária com o uso da Teoria 
do Risco Integral ver julgados: REsp 1374284/MG, 2.ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 
27.08.2014, DJe 05.09.2014, (julgado sob o rito do art. 543-C); AgRg no AgRg no AREsp 153797/
SP, 4.ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.06.2014, DJe 16.06.2014; REsp 1373788/SP, 3.ª Turma, 
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.05.2014, DJe 20.05.2014; AgRg no REsp 1412664/SP, 
4.ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2014, DJe 11.03.2014; AgRg no AREsp 273058/PR, 4.ª 
Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.04.2013, DJe 17.04.2013; AgRg no AREsp 119624/
PR, 3.ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.12.2012, DJe 13.12.2012; REsp 1114398/
PR, 2.ª Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.02.2012, DJe 16.02.2012 (julgado sob o rito do art. 
543-C); REsp 442586/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.11.2002, DJe 24.02.2003; AREsp 
642570/PR (decisão monocrática), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.02.2015, DJe 18.02.2015.

31 TJSP, Foro de Ourinhos – Serv Anexo Fazendas, Apelação Cível 9063539-69.2009.8.26.0000, 
Rel. José Renato Nalini, j. 31.03.2011, data de registro: 15.04.2011: “Embargos à execução fiscal por 
multa ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Infringência do art. 26 do regulamento da 
Lei n.º 997/76, aprovado pelo Decreto n.º 8.468/76. Alegada a inexistência de nexo de causalidade. 
Descabimento. Responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral. Interpretação 
do art. 14, § 1.º, da Lei 6.938/81 e do art. 225, § 2.º, da CF, o qual impôs ao poder público e à 
coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 
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2. Normas e Contratos Agrários

Já no Direito Agrário, a primeira relação entre meio ambiente e sus-
tentabilidade com o desenvolvimento das atividades agrárias teve origem 
com o Estatuto da Terra (Lei Federal n. 4.504), em 1964, e em 1966, com o 
seu Decreto n. 59.566. 

No Estatuto da Terra, a menção ao meio ambiente está presente no 
artigo 2º: 

Art. 2.º É assegurada a todos a oportunidade de acesso à proprie-
dade da terra, condicionada pela sua função social, na forma pre-
vista nesta Lei.
§ 1.º A propriedade da terra desempenha integralmente a sua fun-
ção social quando, simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que 
nela labutam, assim como de suas famílias;
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de 
trabalho entre os que a possuem e a cultivem.

O Estatuto da Terra vincula a conservação dos recursos naturais com 
o bem-estar dos funcionários e com níveis satisfatórios de produtividade, 
todos com a finalidade de atingimento da função social da propriedade 
rural, esta que também tem previsão constitucional32.

Por seu turno, o Decreto Federal n. 59.566/1966, no artigo 13, II, vai 
além e estabelece como cláusula obrigatória para os contratos rurais típicos 
de arrendamento e parceria, visando à conservação dos recursos naturais 
e respeito à função social do imóvel, a observância de três itens: (i) prazos 
mínimos de vigência dos contratos; (ii) respeito ao Código Florestal; e (iii) 
adotar práticas agrícolas admitidas33.

Presunção de legitimidade e veracidade da autuação. Proporcionalidade da multa aplicada, diante 
da manifesta nocividade para o ambiente, a saúde pública e agricultura. Mantida a sentença que 
julgou improcedentes os embargos. Apelo da infratora desprovido

32 Constituição Federal de 1988, artigos 5º, XXIII, 170, III, 184 caput a artigo 186.

33 Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, 
cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica 
dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber; [...]
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Assim, diferentemente das normas exclusivamente de foco ambiental, no 
contexto das normas agrárias, a conservação dos recursos naturais não tem 
somente finalidade de proteger um bem difuso e transindividual, mas tam-
bém que essa conservação dos recursos naturais permita a manutenção e con-
tinuidade da atividade agrária do arrendatário e/ou parceiro-outorgado34.

A exigência dessas cláusulas também teve como resultado a função so-
cioambiental dos contratos agrários. A função social do contrato é um princí-
pio presente no artigo 42135 do Código Civil, o qual estabelece em linhas gerais 
que o contrato, além de promover satisfação das partes que o celebram, deve 
atender aos interesses sociais e, igualmente, abster de produzir efeitos nega-
tivos para terceiros e/ou sociedade. O STJ, acompanha esse entendimento e 
afirma que a função social do contrato ocorre, uma vez que afeta não somente 
as partes, mas também terceiros fora da relação contratual36.

Sobre os contratos agrários típicos de Parceria e Arrendamento, de 
forma sucinta, esses estão descritos no Estatuto da Terra, artigos 92 a 96, e 
no Decreto Federal n. 59.566/1966, artigos 3 e 4. A despeito do tipo contra-
tual, em ambos os casos, conforme mencionado anteriormente, por força 
do Estatuto da Terra e do Decreto Federal n. 59.566/1966, há obrigação de 

II – Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:
a) prazos mínimos, na forma da alínea “b”, do inciso XI, do art. 95 e da alínea “b”, do inciso V, 
do art. 96 do Estatuto da Terra:
- de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura 
temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria;
- de 5 (cinco), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura 
permanente e ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias 
primas de origem animal;
- de 7 (sete), anos nos casos em que ocorra atividade de exploração florestal;
b) observância, quando couberem, das normas estabelecidas pela Lei número 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, Código Florestal, e de seu Regulamento constante do Decreto 58.016 de 18 
de março de 1966;
c) observância de práticas agrícolas admitidas para os vários tipos de exportação intensiva e 
extensiva para as diversas zonas típicas do país, fixados nos Decretos números 55.891, de 31 de 
março de 1965 e 56.792 de 26 de agôsto de 1965.

34 Ver SOARES, M. S. Análise da cláusula de conservação dos recursos naturais renováveis nos 
contratos agrários nominados. Revista Anhanguera, Goiânia, v. 3, n. 1, p. 11, jan. 2002.

35 Lei Federal n. 10.406/2002, artigo 421: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato”.

36 Ver STJ, 3.ª Turma, REsp 1295838/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão do Min. Sidnei 
Benetti, j. 26.11.2013, DJe 25.02.2014.
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dispor de cláusula que assegure a conservação dos recursos naturais, em 
especial ao cumprimento do Código Florestal.

Porém, Sobre o uso dessa cláusula na prática contratual, observamos 
que na prática contratual: os textos são simples, visando apenas, de forma 
discreta, à conservação das áreas protegidas, como APP e RL; em nenhum 
momento fica expressamente contemplada a necessidade de regularização/
reparação dos passivos florestais já existentes, somente a “conservação”, e 
não desmate; no caso do arrendamento, até se excluem a APP e RL não só 
das áreas de atividade agrária, como também de qualquer forma de apro-
veitamento econômico.

Essa redação e as obrigações contratuais desenhadas, a princípio, 
são suficientes para cumprir a função socioambiental do contrato agrário, 
como atualmente exige o Estatuto da Terra.

Entretanto, ao redirecionar essa prática para um cenário em que o 
PRA estará operacional e que a regularização de passivos ambientais será 
necessária, tanto o cumprimento da cláusula obrigatória de preservação 
dos recursos naturais como a interpretação de função socioambiental do 
contrato ficam insuficientes em relação à demanda legal de hoje.

Ao modificar o parâmetro de exigência ambiental com a regulariza-
ção, manter a atual interpretação das cláusulas obrigatórias do artigo 13, 
II, do Decreto n. 59.566/1966 confrontará o propósito da nova compreen-
são de função social da propriedade rural. Eventualmente, também vai en-
frentar a própria compreensão de função socioambiental do contrato, uma 
vez que a conservação por si só será uma tutela incompleta e insuficiente 
de acordo com a Lei.

3. Obstáculos e Oportunidades da Regularização 
Ambiental nos Contratos

Conforme observado anteriormente, a incorporação do PRA devida-
mente firmado no caso de passivos florestais causa efeitos diretos na prá-
tica contratual, gerando dúvidas, possíveis incompatibilidades pontuais e 
novas oportunidades.

Inicialmente, em um cenário em que o arrendador ou parceiro outor-
gante não cumpra as obrigações do Termo de Compromisso no escopo do 
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PRA, como demonstrado, pode expor tanto arrendatário como parceiro-
-outorgante a responsabilidade ambiental civil objetiva e solidária. Assim, 
em um contexto de maior segurança jurídica, essa situação pode ensejar do 
arrendatário ou parceiro-outorgado a vontade ou necessidade de rescindir o 
contrato no caso de problemas com o cumprimento do Termo de Compro-
misso e monitoramento por parte do arrendador ou do parceiro-outorgante. 

Isso, a princípio, pode conflitar com os prazos mínimos exigidos 
para arrendamento e parceria rural do artigo 13, II, do Decreto Federal n. 
59.566/1966. Especialmente para lavouras permanentes como silvicultura 
e pecuária, em que o prazo mínimo é de cinco anos, como também, no 
caso de exploração florestal (e.g., exploração de frutíferas), com sete anos. 
Nesse sentido, as culturas de soja, cana-de-açúcar, algodão e milho não 
apresentariam tanto risco.

Essa incerteza sobre a possibilidade de rescisão antecipada dos contra-
tos agrários não é recente e envolve o conflito entre o princípio da liberdade 
contratual e o princípio da irrenunciabilidade de cláusulas obrigatórias nos 
contratos agrários. Esse debate iniciou com a própria evolução da atividade 
agrária e a necessidade de adaptação a novas modalidades de produção. 

Essa falta de pacificação da questão da possibilidade ou não de resci-
são antecipada de contrato agrário reflete no histórico de precedentes do 
STJ, e a Corte Superior tem posicionamentos divididos entre sua Terceira 
e Quarta Turmas. 

A Quarta Turma defende o posicionamento mais tradicional, de que 
a obrigatoriedade do artigo 13 do Decreto Federal n. 59.566/1966, com os 
prazos mínimos, é cogente, ou seja, em consequência de maior fragilidade 
do arrendatário ou do parceiro outorgado, os prazos mínimos estabeleci-
dos em lei têm caráter público e social, o que, em teoria, protege a parte que 
torna a terra produtiva, vinculando-se, assim, à interpretação do tema com 
função social do imóvel rural.37

Por sua vez, a Terceira Turma defende o posicionamento de que as 
partes têm liberdade contratual de estabelecer prazos diferenciados dos 
listados no decreto, inclusive menores. Tal posição tem fundamento na ar-

37 STJ, 4.ª Turma, REsp 195.177/PR, Rel. Barros Monteiro, j. 28.08.2000, STJ, 4.ª Turma, REsp 
1.339.432/MS, Rel. Luis Felipe Salomão, j. 16.04.2013 e STJ, 4.ª Turma, REsp 1.455.709/SP, Rel. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2016
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gumentação de que a Lei Federal n. 4.504/1964, em seu artigo 95, somente 
exige prazo mínimo caso as partes não tenham convencionado algum pra-
zo específico acordado.38 

Esse fato evidencia um atual conflito entre as normas cogentes em 
virtude da atual função social do contrato versus a liberdade contratual. 
No entanto, essa discussão até o momento não endereça a mudança dos 
parâmetros e de paradigma de proteção ambiental criados com o novo Có-
digo Florestal. Portanto, parte-se do princípio de que, com a necessidade de 
regularização de passivos florestais como uma nova compreensão da fun-
ção social da propriedade rural, o argumento utilizado pela Quarta Turma 
de que os prazos mínimos têm finalidade pública, em razão do princípio 
da irrenunciabilidade de cláusulas obrigatórias nos contratos agrários, não 
seria mais adequado à realidade. Por conseguinte, na prática estar-se-ia 
prejudicando a restauração de áreas desmatadas e, assim, confrontando o 
artigo 225 da Constituição Federal. 

3.1. Multa moratória e compensatória

De forma a minimizar a insegurança jurídica causada pela judicializa-
ção decorrente de uma possível rescisão antecipada dos contratos agrários e 
obrigatoriedade dos prazos mínimos, como anteriormente observado, a pos-
sibilidade do uso de multas ou alguma forma de pena torna-se pertinente.

Com isso, o uso de multa moratória e compensatória pode incen-
tivar que o arrendador ou parceiro-outorgante cumpra as atividades de 
regularização e monitoramento do PRA dentro do cronograma acordado 
no Termo de Compromisso com o órgão ambiental, o que não exporia o 
arrendatário ou parceiro-outorgado em caso de APP e/ou RL degradada 
da propriedade, com eventual responsabilização civil objetiva solidária em 
sede de ação civil pública.

A multa moratória, como o próprio nome esclarece, aplica-se em casos 
de mora/atraso na execução de obrigações contratuais, e ela poderia ser uti-
lizada como forma de assegurar o cumprimento de regularização do PRA. 
Isso seria possível caso ocorresse uma sincronização com o cronograma 

38 STJ, 3.ª Turma, REsp 11.101/PR, Rel. Eduardo Ribeiro, j. 08.06.1992 e STJ, 3.ª Turma, REsp 
806.094/SP, Rel. Humberto Gomes de Barros, j. 16.11.2006



91

Implicações da Regularização Ambiental nos Contratos Agrários

ajustado no Termo de Compromisso e, especialmente, com a periodicidade 
do monitoramento. Logo, deve haver previsão no contrato de aplicação de 
multa moratória, caso o arrendador ou parceiro-outorgante de um imóvel 
rural não realize/atrase os relatórios de monitoramento nos prazos requisi-
tados pelo órgão ambiental estadual39. Infelizmente, no caso de multa mo-
ratória em contratos agrários, até o momento não existe seu uso para mora 
de obrigação de cunho ambiental, especialmente no que diz respeito ao seu 
valor. Há somente na jurisprudência o uso da multa moratória para sua fun-
ção mais básica, referente ao atraso de pagamento de safra40.

Diferentemente, a multa moratória, que endereça inadimplementos 
relativos ao contrato, entre eles os atrasos, a multa compensatória faz refe-
rência o descumprimento total ou parcial da obrigação, ou seja, substitui 
a obrigação principal. Dessa forma, com a aplicação no caso dos contratos 
agrários por não cumprimento da cláusula obrigatória de conservação dos 
recursos naturais exigido no artigo 13, II, já entendida como obrigação de 
regularização ambiental por meio do PRA, o arrendatário ou parceiro ou-
torgado poderá optar entre a multa compensatória ou perdas e danos, para 
evitar a responsabilização ambiental civil objetiva e solidária.

Nesse sentido, há discussão sobre até que ponto o descumprimento das 
obrigações de regularização firmadas no Termo de Compromisso do PRA 
pode se caracterizar como um inadimplemento absoluto do contrato agrá-
rio, rescisão e uso da multa ou perdas e danos. Ora, quando o Estatuto da 
Terra e o Decreto Federal n. 56.566/1966 listam cláusulas obrigatórias, entre 
elas a preservação ambiental realizada por meio da observância do Código 

39 Como exemplo, o monitoramento no Estado de São Paulo, como mencionado, é exigido no 
terceiro, quinto, décimo, décimo quinto e vigésimo ano, tanto para bioma Mata Atlântica como 
Cerrado. Portanto, para as atividades de silvicultura e pecuária, dado que têm prazos mínimos 
exigidos no Estatuto da Terra de cinco anos, o uso de multa moratória no atraso do relatório do 
monitoramento do terceiro ano exigido pela SMA) pode não somente propiciar mais segurança 
jurídica para o arrendatário ou parceiro-outorgado, como também tornar de fato o contrato 
agrário uma ferramenta de implementação do PRA.

40 Nesse sentido, foi identificado, por exemplo, o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o 
qual seguiu decisão prévia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, decidindo que, por não 
existir relação de consumo no âmbito dos contratos agrários, não cabe a aplicação do artigo 52 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990) e, por consequência, o valor de 
2% de multa. Ver TJMT 5.ª Câmara Cível, APL 00055054320088110055 158372/2016, Rel. Des. 
Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2017, data de publicação: 16.02.2017 e RAC 70057808263, 
10.ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 29.05.2014.
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Florestal, é imperativo que a regularização ambiental do PRA, caso neces-
sária no imóvel rural em questão, também seja entendida como parte dessa 
cláusula obrigatória. Partindo dessa tese, a não regularização ambiental do 
PRA levaria ao uso do artigo 2741 do Decreto Federal n. 56.566/1966, possi-
bilitando essa rescisão e a aplicação de multas ou perdas e danos. 

3.2. Contratos agroindustriais

O contrato agroindustrial é uma forma de integração vertical dos 
contratos agrários. A integração dos contratos permite a inserção orga-
nizada da produção agrária do campo em um sistema agroindustrial (i.e., 
indústria) e ao mercado consumidor, após processamento das commodities 
em produto final.

Isso se dá com a necessidade de organizar e planificar a produção das 
mercadorias rurais, com maior precisão de demanda, oferta, quantidade e 
qualidade, em um sistema de cadeias produtivas. No Brasil, essa modalida-
de contratual foi recentemente prevista na Lei Federal n. 13.288 em 2016.

De forma semelhante aos contratos típicos de arrendamento, a par-
ceria também estabelece expressamente como uma das diretrizes gerais o 
“cumprimento da legislação ambiental”, previsto no artigo 4.º, XII e artigo 
1042, sendo obrigação tanto do produtor integrado como do integrador. 

É importante perceber que esse dispositivo exige não só a preservação 
ambiental, por meio da prevenção, mas também a mitigação e a recupera-
ção de danos ambientais. Consequentemente, fica evidente a sintonia da lei 
com os parâmetros no novo Código Florestal de regularização de passivos 

41 “Art. 27. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a inobservância 
de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inciso II, letra ‘c’, dêste 
Regulamento, dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente 
obrigada a ressarcir a oura das perdas e danos causados.”

42 Art. 4.º O contrato de integração, sob pena de nulidade, deve ser escrito com clareza, precisão 
e ordem lógica, e deve dispor sobre as seguintes questões, sem prejuízo de outras que as partes 
contratantes considerem mutuamente aceitáveis: [...] XII – as obrigações do integrador e do 
produtor integrado no cumprimento da legislação ambiental. Art. 10. Compete ao produtor 
integrado e à integradora atender às exigências da legislação ambiental para o empreendimento 
ou atividade desenvolvida no imóvel rural na execução do contrato de integração, bem como 
planejar e implementar medidas de prevenção dos potenciais impactos ambientais negativos e 
mitigar e recuperar os danos ambientais.
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florestais, por meio do PRA. Isso é positivo, pois não padece da incerteza 
presente no caso dos contratos típicos de arrendamento e parceria, uma 
vez que esses exigem somente a “conservação de recursos naturais”, não 
endereçando a reparação.

Essa sintonia entre a lei dos contratos agroindustriais com a regu-
larização florestal não ocorre somente na terminologia do dispositivo ao 
prever “recuperação” dos danos ambientais, mas também com a maior au-
tonomia das partes que o próprio contrato possibilita. 

Com maior liberdade, as partes podem compor esquemas de obri-
gações mais flexíveis das atividades de regularização e voltados ao tipo 
de atividade do sistema agroindustrial em questão, bem como evitando o 
problema de rompimento de prazos mínimos no caso de irregularidades 
do monitoramento e eventualmente descumprimento do Termo de Com-
promisso. Nesse aspecto, os contratos agroindustriais estão naturalmente 
mais moldados à necessidade de regularização via PRA.

3.3. Mecanismos de mercado

Uma alternativa para contornar as incertezas levantadas para ade-
quar os contratos de arrendamento, parceria e agroindustriais à regulari-
zação florestal, por meio da recomposição de RL, são as modalidades de 
mecanismos de mercado.

3.3.1. Compensação de reserva legal

A possibilidade de compensar passivos florestais não foi uma inova-
ção do Novo Código Florestal. Ela já estava presente no Código Florestal 
de 1965, com a alteração de 2001, que exigia a compensação para passi-
vos de RL. A compensação do Novo Código Florestal inovou ao incor-
porar a compensação como parte do PRA, com requisitos mais definidos 
e restritivos. Inicialmente, é exclusivo para desmatamentos ocorridos até 
22.07.2008, em que o produtor com passivo de RL compensa seu déficit em 
uma área de outro produtor com excedente acima dos 20%, 35% e 80% de 
RL obrigatórios, dependendo do caso.
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Entretanto, a compensação não é um método possível para todos os 
imóveis rurais com déficit de RL. Isso ocorre porque, como a compensa-
ção é um mecanismo de mercado para a tutela ambiental, está sujeita aos 
custos de transação como (i) oferta e demanda e, também, os custos da (ii) 
própria regulação imposta pelo Estado.

Nessa lógica, Coase explica que para mercados privados internali-
zarem externalidades negativas das atividades de produção, por meio da 
eficiência  e sem intervenção de entidade reguladora, a negociação entre 
partes deve se dar em um ambiente com concorrência, direitos de proprie-
dade bem definidos e sem ou com baixos custos de transação43.   Para os 
custos de transação referentes à regulação ambiental, requisitos estaduais 
para compensação bem mais restritivos que o padrão federal (i.e., bioma) 
podem impactar diretamente os custos de transação e, consequentemente, 
o mercado florestal. Assim, a regulação e as normas do Direito têm impac-
to direto nos preços e em mecanismos de mercado. 

Adicionalmente, conforme observado anteriormente neste estudo, há 
o caso da CRA como outro exemplo do custo da regulação influenciando 
o mercado. Com o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
n. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937, o STF ainda precisa confirmar qual a defini-
ção legal e técnica de “identidade ecológica” como critério de compensa-
ção para Cota de Reserva Ambiental, uma vez que se abriu divergência a 
respeito do artigo 48, § 2º. A falta de definição do STF não somente tem 
impactos no custo de transação para o uso de CRA, mas também, ao in-
viabilizar esse instrumento, o STF pode incentivar o aumento do desmata-
mento legal dos excedentes de RL44.

43 COASE, R. The problem of social cost. Journal of Law & Economics, University of Chicago 
Press, v. III, p. 1-44, Oct. 1960. 

44 Ver MUNHOZ, L. O julgamento do Código Florestal na perspectiva de Law and Economics, 
possíveis impactos no novo mercado de CRA. Revista JOTA, 2019. Disponível em: https://
www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-julgamento-do-codigo-florestal-na-perspectiva-de-
law-and-economics-07012019. Acesso em: 15 set. 2020: “[...] o julgamento do Código Florestal 
e a possível alteração do critério de compensação florestal de mesmo bioma para identidade 
ecológica pode elevar os custos de transação de forma proibitiva que esta ocorra, inviabilizando 
a CRA e tornando mais eficiente a supressão autorizada desses excedentes para implantação 
de atividades agropecuárias”
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3.3.2. Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

O PSA é um outro instrumento de mercado voluntário entre partes 
ou com o governo, em que o objeto negociado é a prestação de algum ser-
viço de preservação ambiental devidamente recompensado para quem o 
realiza, ou seja, o PSA internaliza as externalidades positivas, por meio 
do Princípio do Protetor recebedor, ao contrário do Princípio do Poluidor 
Pagador, com a internalização das externalidades negativas

O PSA no escopo do novo Código Florestal está presente no artigo 41 
da Lei Federal n. 12.651/2012, o qual elenca as categorias de PSA que po-
derão ser aplicadas no contexto florestal, podendo ocorrer tanto de forma 
isolada como conjuntamente. Entre elas há um tipo específico para a manu-
tenção de APPs e RL. Mas um ponto duvidoso sobre a aplicação de proje-
tos para uso do PSA é a necessidade da adicionalidade, ou seja, se o serviço 
ambiental prestado contribui com alguma adicionalidade na preservação do 
ecossistema (i.e., algo a mais que justifique sua existência). A adicionalidade 
é um elemento com origem no Protocolo de Quioto45, em seu artigo 12, 5 
(c)46, sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM).

Com referência ao novo Código Florestal, este estabelece a adiciona-
lidade em seu artigo 41, § 4º47. Apesar de expresso no Código Florestal que 
a manutenção de APPs e RL configura adicionalidade, ainda há dúvidas 
sobre sua aplicação não somente para áreas de excedentes de APP ou RL, 

45 Protocolo de Quioto é um acordo/protocolo multilateral internacional de cunho ambiental, 
dentro do escopo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (United 
Nations Framework Convention on Climate Change ou UNFCCC), com o objetivo de estabilizar 
as concentrações de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, evitando uma interferência humana 
perigosa no sistema climático. Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.
pdf. Acesso em: 15 set. 2020.

46 Id. supra em artigo 5: “As reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto devem 
ser certificadas por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes 
na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo, com base em: (a) Participação voluntária 
aprovada por cada Parte envolvida; (b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados 
com a mitigação da mudança do clima; e (c) Reduções de emissões que sejam adicionais as que 
ocorreriam na ausência da atividade certificada de projeto”

47 § 4.º As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e 
de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, 
configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de 
emissões certificadas de gases de efeito estufa
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mas também para as áreas de APP e RL em si, como exigência legal ine-
rente à função socioambiental do imóvel rural48. Essa argumentação tem 
fundamento no sentido de que, como essas áreas já são protegidas por lei e 
são uma obrigação inerente do imóvel rural, o PSA, nesse caso, não bene-
ficiaria projetos que gerassem adicionalidade ambiental.

Contudo, a despeito de todo esse debate, no contexto do PRA, a possi-
bilidade do uso de programas de PSA adquire uma nova perspectiva, visto 
que o produtor estará de fato recuperando uma área degradada, restaurando 
sua biodiversidade e adicionando serviços ambientais antes inexistentes em 
decorrência da degradação. Isso pode ser considerado como adicionalidade? 

Portanto, a interpretação para a adicionalidade, importada do Pro-
tocolo de Quioto, deve ser adaptada à nova realidade do PRA, a fim de 
permitir mais um instrumento para a recuperação de milhares de hectares 
de RL e APP degradados e, por conseguinte, inúmeros serviços ambientais 
atualmente inviabilizados.

Nesse sentido, deve-se destacar que a possibilidade de PSA foi recente-
mente regulamentada por meio da Lei Federal n. 14.119/2021. Esta permite 
que o pagamento pela proatividade ambiental seja efetuada tanto da forma 
monetária como não monetária, igualmente, que essa modalidade de mer-
cado deve ser estabelecida por meio de contrato específico, em que ficará 
descrito  os direitos e às obrigações do provedor, incluídas as ações de ma-
nutenção, de recuperação e de melhoria ambiental do ecossistema por ele 
assumidas e os critérios e os indicadores da qualidade dos serviços ambien-
tais prestados; os direitos e às obrigações do pagador, incluídos as formas, 
as condições e os prazos de realização da fiscalização e do monitoramento; 
e às condições de acesso, pelo poder público, à área objeto do contrato e 
aos dados relativos às ações de manutenção, de recuperação e de melhoria 
ambiental assumidas pelo provedor, em condições previamente pactuadas e 
respeitados os limites do sigilo legal ou constitucionalmente previsto49.

Com relação ao Código Florestal, a lei estabelece que poderá haver 
serviços dessa natureza, desde que o imóvel esteja devidamente cadastrado 

48 Ver MAGANHINI, T. B. Do pagamento por serviços ambientais: análise dos fundamentos 
jurídicos sustentáveis. 2016. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2016, p. 141.

49 Ver Lei Federal n. 14.119/2021, artigo 12.
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no CAR, bem como que as APPs e RLs são elegíveis para serviços ambien-
tais conforme regulamento. Assim, esse dispositivo não esclarece a neces-
sidade ou não de adicionalidade prevista para mercados de carbono em 
áreas de preservação já exigidas em lei, como mencionado acima, ou seja, 
nesse ponto a insegurança jurídica permanece50.

Conclusão

Conforme observado, atualmente há uma falta de sincronia e propó-
sito comum entre as novas demandas de proteção ambiental, com a regula-
rização de passivos do PRA do Código Florestal, com as cláusulas obriga-
tórias dos contratos agrários, exigindo somente a preservação do meio am-
biente em imóveis rurais. Esse fato evidencia que a função socioambiental, 
tanto do imóvel rural, como do contrato agrário, está mudando.

Dessa forma, entra em debate os conceitos de liberdade contratual das 
partes e a irrenunciabilidade das cláusulas obrigatórias, uma vez que os pra-
zos mínimos estabelecidos para os contratos agrários típicos podem, em vez 
de incentivar a preservação ambiental, dificultar a regularização de passivos 
florestais, já que há prazos distintos de monitoramento do PRA e ambas as 
partes do contrato estão expostas a responsabilidade ambiental civil objetiva 
e solidária no caso de não cumprimento do Termo de Compromisso.

Ao verificar as possibilidades para amenizar essa insegurança jurí-
dica, percebe-se a importância da maior liberdade contratual das partes 
nos contratos de Arrendamento e Parceria, a qual já existe nos contratos 
agroindustriais. Essa maior liberdade não somente pode permitir mais se-
gurança jurídica nos contratos para incorporar as obrigações e cronogra-
ma das atividades de regularização do PRA, mas também permitir novos 
desenhos contratuais, adicionando mecanismos de mercado, como o pa-
gamento por serviços ambientais, que também deverá ser realizado por 
meio de contrato.

50 Ver idem, supra, em artigo 9, parágrafo único: “As Áreas de Preservação Permanente, Reserva 
Legal e outras sob limitação administrativa nos termos da legislação ambiental serão elegíveis 
para pagamento por serviços ambientais com uso de recursos públicos, conforme regulamento, 
com preferência para aquelas localizadas em bacias hidrográficas consideradas críticas para o 
abastecimento público de água, assim definidas pelo órgão competente, ou em áreas prioritárias para 
conservação da diversidade biológica em processo de desertificação ou avançada fragmentação”.
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Com isso, é essencial que se discuta como propiciar maior liberdade 
nos contratos agrários, para que novas formas de tutela ambiental possam 
ser implementadas, especialmente contemplando mecanismos de mercado, 
beneficiando atividades mais proativas do ponto de vista ambiental, como o 
PSA. Essa liberdade pode até ensejar novos modelos contratuais, mais volta-
dos para essa unificação em contrato da produção agropecuária com a pre-
servação e regularização ambiental, ou seja, contratos agroambientais.
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Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer é a segunda 
maior causa de mortes no mundo (9,6 milhões de mortes estimadas em 
2018)1 e está entre as quatro principais causas de morte prematura (antes 
dos 70 anos de idade) na maioria dos países2. Em 2015, a mesma OMS esti-
mava que mais de 14 milhões de pessoas eram diagnosticadas com câncer, 
a maioria vivendo em países de baixa e média renda3. Naquele ano, 8,8 
milhões de pessoas morreram de câncer, representando uma em cada seis 
mortes em todo o mundo4, o que fez com que o número de óbitos devidos 
ao câncer nesses países superasse os causados   pelo HIV/AIDS, tuberculose 
e malária combinados5. Nessas regiões, as taxas de letalidade são mais altas 
(as mortes nesses países representam dois terços das mortes globais por 
câncer) devido ao fato de que neles a doença é diagnosticada em estágio 
avançado e seu tratamento é menos acessível6. 

1 Disponível em: https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1. Acesso em: 9 maio 2022.

2 BRAY, F. et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality 
worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, Hoboken, v. 68, 
n. 6, p. 394-424, nov. 2018. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30207593/. Acesso 
em: 9 maio 2022.

3 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guide to Cancer Early Diagnosis. 2017, p. 10. Disponível 
em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/254500. Acesso em: 9 maio 2022.

4 Global Health Observatory: The Data Repository [website]. 2017. Genebra: World Health 
Organization. Disponível em: http://www.who.int/gho/database/en. Acesso em: 9 maio 2022.

5 Idem, loc. cit.

6 FERLAY, J. et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC 
CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, França: International Agency for Research on Cancer, 2013. 
Disponível em: http://globocan.iarc.fr. Acesso: em: 9 maio 2022.
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Para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta 
que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer (450 mil, excluindo os casos 
de câncer de pele não melanoma)7.

As consequências dos problemas identificados no momento do diag-
nóstico, seja em razão da “demora” como do “equívoco”, terão forte impac-
to nos esforços realizados na melhoria dos tratamentos, tanto em termos 
de aumento da eficiência clínica quanto da redução dos custos econômi-
cos. Um diagnóstico equivocado no estágio inicial ou mesmo correto em 
estágio avançado da doença afetam negativamente o tratamento e podem 
agravar a probabilidade de morte do paciente, reduzir o seu tempo de so-
brevida e/ou ampliar as incapacidades geradas pela doença. 

Diante da importância do diagnóstico, poderíamos assumir que aquele 
que o realiza “não pode errar”. Mas isso significaria assumir que sempre que 
o médico errar o diagnóstico ou demorar para acertar deverá ser respon-
sabilizado ou haveria situações nas quais seriam justificados tais “erros” e 
“atrasos”? E mais do que isso, assumindo que, mesmo diante do erro ou do 
atraso do diagnóstico, o tratamento do câncer venha a ocorrer com algum 
benefício ao paciente oncológico, qual seria o “dano” causado pelo médico? 

Foram essas perguntas complexas e extremamente relevantes que 
Bianca Pires buscou responder no artigo publicado neste livro8. E para 
respondê-las Bianca buscou, tanto no artigo como no texto da dissertação, 
analisar os desdobramentos da admissão do conceito de “perda da chance” 

7 BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 
Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva, 2019. p. 26. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.
inca.local/files//media/document//estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf. Acesso 
em: 9 maio 2022.

8 O presente artigo é um extrato de sua dissertação de mestrado cujo foco foi mais amplo, pois 
abordou tanto as etapas prévias ao tratamento oncológico, o efetivo período de tratamento e 
a etapa de remissão (pós-tratamento) da doença com o objetivo de apontar caminhos tanto 
para o enfrentamento dos casos envolvendo responsabilidade civil do médico pela perda da 
chance de cura do paciente oncológico no âmbito dos tribunais, mas também indicar medidas 
que esses profissionais, hospitais e clínicas oncológicas devem adotar como forma de evitar 
incorrer em violações de direitos dos pacientes que possam levar a demandas judiciais (O texto 
integral da dissertação intitulada Responsabilidade civil do médico pela perda da chance de 
cura do paciente oncológico: uma análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
está disponível na base de dados do Mestrado Profissional da Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas).
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na jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros, o que não pôde ser 
feito sem uma determinada digressão sobre o acirrado debate teórico em 
torno dessa categoria. Debate esse que trata do papel do raciocínio proba-
bilístico na definição dos juízos de imputação causal do dever de indeni-
zar9 e, no seu consequente lógico, na determinação da existência de um 
dano caracterizado pela “privação de uma chance”10.

Especificamente com relação às perdas de chance de cura ou de so-
brevida em razão de erros de diagnóstico em tratamentos oncológicos, o 
texto presente nesta publicação demonstra que se faz necessário realizar 
algumas distinções fundamentais para, a partir delas, estabelecer o ade-
quado tratamento jurídico do tema, senão vejamos:

Em primeiro lugar há a necessidade de estabelecer uma diferença cla-
ra entre situações nas quais o diagnóstico é simples11 ou complexo, nesse 

9 Otávio Luiz Rodrigues em texto no qual critica o uso por juristas e/ou julgadores do que 
denominou “nexo causal probabilístico” afirma, relativamente ao debate doutrinário e/ou 
jurisprudencial acerca da perda da chance, que “em tal circunstância, esse emprego linguístico 
é mais uma licença poética do que propriamente uma invocação de conceitos da teoria das 
probabilidades” e, embora, as admita enquanto “aproximações” (metáforas, poderíamos 
dizer) entende-as incabíveis se tomadas como “pretensão científica” (RODRIGUES, O. L. Nexo 
Causal probabilístico: elementos para uma crítica de um conceito. Revista de Direito Civil 
Contemporâneo, v. 8, jul.-set. 2016, p. 123-124). Ocorre que analisando os textos de doutrina 
brasileira mencionados por Otávio Luiz Rodrigues é possível perceber que a referência à 
probabilidade não ocorre como “licença poética”, mas como critério de definição de causalidade 
e, consequentemente, de avaliação da dimensão da lesão sofrida pela vítima. Assim, por exemplo, 
trecho de texto de Fernando Noronha, citado por aquele autor, no qual apresenta o que entende 
ser um bom exemplo do uso da categoria nos casos de “perda de chance de cura ou de sobrevida”: 
“Um outro exemplo muito bom é indicado nos Estados Unidos por Saul Levmore, quando discute 
as  ‘regras’ (rules) de causalidade admitidas naquele país: é o caso De Burkarte v. Louvar. Um 
médico não solicitou antecipadamente uma biópsia e por isso o câncer do paciente desenvolveu-se. 
Como diz Levmore, a probabilidade de um tratamento bem-sucedido, com detenção da evolução 
do câncer, foi sem dúvida diminuída pelo substancial atraso no diagnóstico correto, mas o 
nexo causal entre o tratamento tardio e os subsequentes danos nunca poderia ser estabelecido 
com precisão suficiente para atender a preponderance-of-the evidence rule (segundo a qual a 
reparação só seria devida quando fosse  ‘more likely than not’ que o réu tivesse causado o dano), 
mas já satisfaria a probabilistic rule (a qual recorreria a uma ‘relative likelihood’, para estabelecer 
‘proportional shares’, como 1/3 ou 2/3)” (NORONHA, F. Responsabilidade por perda de chances. 
Revista de Direito Privado, v. 23, jul.- set., p. 28-46, 2005 [p. 8 da versão digital]).  

10 COSTA, P. C. Causalidade, dano e prova: a incerteza na responsabilidade civil. Coimbra: 
Almedina, 2016, p. 140.

11 Segundo Irany Novah Moraes todo diagnóstico médico é complexo no sentido de que para 
ser completo quatro aspectos devem ser considerados, quais sejam, o funcional, o sindrômico, 
o anatômico e o etiológico. Assim, entendido como um processo de ações todo e qualquer 
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último caso, entendendo-se aqueles processos de investigação nos quais 
o profissional se depara com uma maior ou menor pluralidade de sinto-
mas inespecíficos, relatos inexatos de pacientes, doenças assintomáticas ou 
mascaradas por sintomas claros de outras patologias que nem os exames 
complementares são capazes de evidenciar. Para definir em quais casos o 
erro de diagnóstico seria escusável e em quais casos poderia ter o potencial 
de levar a uma imputação de responsabilidade. 

É nesse contexto que Bianca aponta que “o diagnóstico do câncer é, 
não apenas na vida real, mas também no direito, o exemplo mais recorren-
te do diagnóstico difícil”12, sendo tal constatação o que torna fundamental 
estabelecer, com base nos critérios estabelecidos pela prática médica basea-
da em evidências científicas, a distinção entre casos nos quais ocorre “au-
sência do diagnóstico precoce por negligência ou desconhecimento cientí-
fico do médico daqueles casos complexos em que, por exemplo, o médico 
emprega as técnicas e conhecimentos de forma adequada e diligente, mas a 
doença não emite sinais exuberantes”13.

Mas, apenas a demonstração do erro/atraso inescusável do diag-
nóstico não seria suficiente para justificar a condenação do profissional à 
obrigação de indenizar o paciente se não houver clareza quanto à conexão 
entre essa ação ou omissão e a perda inexorável de chance séria de cura ou 
sobrevivência por maior tempo do que aquele efetivamente gozado pela 
vítima. E é nesse ponto que a assunção da centralidade do raciocínio pro-
babilístico, diferentemente do que seus críticos afirmam, permite a cons-
trução de soluções jurídicas consistentes. 

No entanto, para tal consideração sobre as probabilidades que afetam 
a chance de cura ou a chance de sobrevida (com qualidade de vida) em 
razão de diagnósticos mais precisos e tratamentos tanto mais precoces, 
faz-se necessário um diálogo forte com as evidências científicas e clíni-
cas amplamente reconhecidas na área médica. Esse esforço de combinar 

diagnóstico é um ato complexo (MORAES, I. N. Erro médico e a Justiça. 5. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 203).

12 ANDREASSA, B. M. de S. P. Responsabilidade civil do médico pela perda da chance de cura do 
paciente oncológico: uma análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2020. 
Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29775. Acesso em: 8 jul. 2022.

13 Idem.
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uso apurado do conceitual jurídico com as informações técnico-científicas 
majoritariamente aceitas na área médica14 para realizar a análise dos casos 
judiciais e, a partir das conclusões obtidas com essa análise, propor medi-
das de orientação não apenas aos julgadores, mas também aos profissionais 
da área de saúde foi realizado com grande maestria na dissertação do qual 
este artigo é fruto. 

Este trabalho é, portanto, fruto de um diálogo entre as exigências 
normativas estabelecidas pelo sistema jurídico e as demandas da prática 
médica impostas pelas evidências científicas e como em qualquer diálogo 
somente foi possível a produção de sentido porque a autora da pesquisa 
soube dosar na medida exata as habilidades de escuta atenta, reflexão se-
gura e articulação de proposições claras. Não tenho dúvidas quanto à im-
portância das contribuições feitas por essa pesquisa tanto aos advogados 
e juízes quanto aos médicos oncologistas envolvidos cotidianamente com 
os problemas nela abordados assim como não tenho dúvidas de que sua 
leitura muito auxiliará ao enfrentamento daqueles. Faço esse prognóstico 
sem medo de errar.

14 Aqui me permito uma nota de agradecimento a Fernando Mussa Abujamra Aith (Doutor em 
Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e professor da 
mesma instituição), Flávio José Reis (médico especialista em oncologista), Flávia Portella Püschel 
(Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professora da 
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas) e Francisco Paulo De Crescenzo 
Marino (Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor 
na mesma instituição) pelas preciosas contribuições dada nos momentos de qualificação e defesa 
da dissertação do qual foi extraído o texto deste artigo e para cuja produção este autor teve a 
alegria de participar como orientador.  
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Introdução

A dissertação desenvolvida para a conclusão do mestrado profissio-
nal abordou a aplicação da teoria da perda de uma chance no âmbito do 
Direito Médico, especialmente na área da oncologia, tentando conciliar 
as visões médica e jurídica sobre o tema. Para tanto, partimos da análi-
se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o 
acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial n. 1.254.141/PR1, em 
dezembro de 2012, que veio a se tornar um importante precedente daquela 
Corte quanto à uniformização da admissão e aplicação da teoria da perda 
da chance aos casos de responsabilidade civil médica. 

Para o desenvolvimento do trabalho, optamos por segmentar a análise 
dos precedentes jurisprudenciais sob a ótica da seriedade da chance perdi-
da conforme os estágios do tratamento do câncer, desde o diagnóstico até a 
remissão, por meio das características próprias de cada uma dessas etapas. 

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.254.141/PR. 3ª T. Rel. Min. Nancy 
Andrighi, p. 20, fev. 2013.
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Diante das limitações de extensão desse artigo, elegemos, em razão 
de sua relevância, a etapa do diagnóstico oncológico para ilustrar nossa 
pesquisa nesta obra.   

1. Perda da Chance de Cura e Sobrevivência e os 
Estágios do Tratamento Oncológico

A partir do estudo da jurisprudência pátria sobre a perda da chance 
de cura e sobrevivência na área oncológica, sobretudo a capitaneada pelo 
Superior Tribunal de Justiça2, foi possível separar os julgados em três gran-
des grupos temáticos relacionados aos momentos do tratamento:

• Diagnóstico

• Terapia

• Acompanhamento no período de remissão (acompanhamento 
de eventual evolução da doença)

Passa-se agora a apresentar o conceito de “diagnóstico” para balizar o 
estudo do posicionamento atual dos tribunais brasileiros. 

1.1. Diagnóstico complexo, diagnóstico  
evidente e o erro crasso

Diagnóstico, segundo a literatura médica especializada, 

é uma operação intelectual que, elaborando dados clínicos e de auxí-
lio diagnóstico (exames complementares tais como de análises clíni-
cas, raio-x, ultra-sonografia, ecocardiografia, entre outros), permite 
reconhecer uma doença específica, num paciente individualizado.3

2 Pesquisamos os termos “perda” e “chance” e “cura” e “sobrevivência” e “câncer” e “oncologia”, 
concomitante ou alternadamente, em todos os tribunais estaduais e federais do país, além do STJ e do 
STF, por meio de seus respectivos sistemas de pesquisa online disponíveis em seus sítios eletrônicos.

3 PORTO, N. Diagnóstico pneumológico: diagnóstico e doença. In: SILVA, L. C. C. Condutas 
em pneumologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2001, v. 1, p. 47-49 apud STAMM, A. M. N. de F. 
Raciocínio clínico no diagnóstico médico. 2007. 227 f. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007, p. 28.



107

Responsabilidade Civil do Médico pela Perda da Chance de Cura do Paciente  
Oncológico: uma Análise da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

No campo do direito, Miguel Kfouri Neto define diagnóstico como 
o “conjunto de atos médicos com a finalidade de reconhecer, identificar e 
interpretar sinais característicos da doença, para estabelecer a terapêutica 
adequada e necessária à obtenção da cura”4.

No mesmo sentido, Grácia Cristina Moreira do Rosário afirma que “o 
diagnóstico pode ser definido como a apreciação do médico sobre o estado 
atual do paciente ou sobre seu futuro. É a ação de determinar uma doença 
a partir de seus sintomas”5.

É, portanto, por meio desse processo investigativo, calcado primor-
dialmente no relato do paciente ou seu responsável (anamnese) acerca dos 
sintomas, exames físicos, clínicos e, se necessário, exames complementa-
res, como laboratoriais e de imagem, que o médico optará, dentre todos os 
tratamentos viáveis, por qual caminho seguir. E essa escolha será feita com 
base tanto em seus conhecimentos científicos, como na sua experiência.

Trata-se, assim, não de um simples ato isolado, mas de um processo 
complexo a ser percorrido pelo médico até o alcance do diagnóstico final.

Por essas razões, quando a gravidade do quadro clínico do paciente 
exige, o médico inicia o tratamento antes mesmo de concluída a investiga-
ção diagnóstica; em outras vezes, o médico pode ter chegado a um diag-
nóstico inicial, mas, no curso do tratamento, conclui por outra moléstia 
em razão de novos sintomas que vão surgindo.

No curso desse processo, não raramente, o médico compelido a diag-
nosticar se depara com sintomas inespecíficos, relatos inexatos de pacien-
tes, doenças assintomáticas ou mascaradas por sintomas claros de outras 
patologias que nem os exames complementares são capazes de evidenciar.

Isso porque a medicina não é uma ciência exata e, como ensina Pre-
vot, “provar a existência da culpa médica é sempre tarefa difícil: a Medi-
cina é ciência complexa com resultados aleatórios”6. A verdade é que, em 

4 KFOURI NETO, M. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Código de Defesa do 
Consumidor. 2. ed. rev., atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 189.

5 ROSÁRIO, G. C. M. do. A perda da chance de cura na responsabilidade civil médica. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 136.

6 PREVOT, J. M. Responsabilidad civil de los médicos. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2008 apud 
KFOURI NETO, M. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Código de Defesa do 
Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 48.
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nenhuma outra atividade o êxito estará sujeito a tantos fatores que refogem 
por inteiro ao controle do profissional quanto na medicina7.

E é justamente por essas razões que a doutrina e a jurisprudência se 
firmaram no sentido de que o erro de diagnóstico é, em princípio, escu-
sável, sendo condenável apenas o erro crasso.

Fabio Zamprogna Matielo leciona, nesse sentido, que 

diagnóstico equivocado, exceto quando resultante de culpa gros-
seira ou leviandade não poderá ser argumento suficiente para con-
denar o médico a indenizar, porque se constitui em procedimento 
onde prevalecem dados que frequentemente mascaram outra rea-
lidade que não aquela verificável de imediato. Às vezes o próprio 
paciente fornece dados distorcidos, ou oculta informações impor-
tantes, induzindo em erro o profissional.8

Do médico é esperado que depreenda o que é razoavelmente perceptí-
vel do quadro clínico que se lhe apresenta, não lhe sendo exigível que des-
mascare sinais que muitas vezes ocultam a real moléstia que acomete o pa-
ciente ou anteveja evoluções desfavoráveis não esperadas para determinada 
doença, desde que, para isso, lance mão de conhecimentos, recursos e técni-
cas adequados ao atual estágio da ciência médica. E, especialmente no caso 
do câncer, soma-se a tudo isso a necessidade de celeridade diagnóstica.

Nesse contexto, não é exatamente o erro de diagnóstico que se colo-
ca sob exame, mas, sim, a conduta do médico no desenrolar da atividade 
diagnóstica, se ele atuou de forma diligente e prudente, empregando todos 
os meios que estavam ao seu alcance para concluir o diagnóstico. Em ou-
tras palavras, não se condena propriamente o erro do diagnóstico, mas o 
erro na condução do processo diagnóstico. 

Para Miguel Kfouri Neto, 

não é propriamente o erro de diagnóstico que incumbe ao juiz exa-
minar, mas sim se o médico teve culpa pelo modo pelo qual procedeu 
ao diagnóstico, se recorreu, ou não, a todos os meios a seu alcance 
para a investigação do mal, desde as preliminares auscultações até os 

7 KFOURI NETO, M. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Código de Defesa do 
Consumidor. 2. ed. rev., atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 49.

8 MATIELO, F. Z. Responsabilidade civil do médico. Porto Alegre: Sagra Luzatto, 1998, p. 97.
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exames radiológicos e laboratoriais — tão desenvolvidos em nossos 
dias, mas nem sempre ao alcance de todos os profissionais […]. O 
médico, portanto, que não revela o cuidado exigível na conduta diag-
nóstica, certamente incorrerá em responsabilidade civil.9

Guy Nicolas expõe que 

Quando abandonamos o terreno do acto cirúrgico, o problema 
torna-se mais complexo, pois coloca-se então a questão do erro de 
diagnóstico, que pode acarretar um erro terapêutico, tendo, por 
vezes, graves consequências para o doente. Este tema foi muito 
debatido no passado e a questão de saber se o erro de diagnósti-
co constitui ou não um erro mantém a atualidade. Também aqui, 
é impossível responder de forma simplista com sim ou não. Todo 
médico cometeu erros de diagnóstico, enganado, por vezes por 
sintomas atípicos ou falsamente tranquilizadores, desconcertado 
por uma evolução imprevisível, surpreendido por uma reacção de-
susada, ou ainda enganado pelo resultado errôneo de um exame 
complementar. Quando se examina o dossier a posteriori, o erro 
parece muitas vezes evidente, mas é compreensível e, sobretudo, 
reconhece-se uma lógica total na diligência seguida pelo médico. 
Nada lhe podemos censurar, a não ser um erro de apreciação ou de 
interpretação. Neste tipo de situação, não existe erro, os cuidados 
permaneceram vigilantes, atentos, conscienciosos.

Prossegue o autor, porém, com uma relevante distinção entre diag-
nóstico como uma atividade complexa e o erro profissional: 

Muito diferente é o caso em que o erro é consequência de uma ne-
gligência ou de um desconhecimento caracterizado da doença. Não 
examinar o doente, desdenhar sintoma evidente, não requerer o 
exame complementar que o estado clínico impõe, negligenciar o 
respeito de uma contra-indicação à prescrição de medicamento ou 
não ter em conta uma reacção aquando da primeira toma, em todos 
esses casos já não se trata de um erro desculpável, compreensível, 
mas de um erro inadmissível.10

9 KFOURI NETO, M. Responsabilidade civil do médico. 3. ed. São Paulo: RT, 1998, p. 76-77.

10 NICOLAS, G. A responsabilidade médica. Lisboa: Instituto Piaget, 1996, p. 29-30.
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Mais uma vez, Miguel Kfouri Neto, ao tratar da perda da chance em 
razão do erro de diagnóstico do câncer, valendo-se dos ensinamentos de 
Alfredo Achával, leciona que o diagnóstico é o resultado de um juízo ela-
borado a partir de informações sobre os sintomas, sinais, e indícios neces-
sários para o caso em estudo. E, a partir da ideia do diagnóstico como um 
processo, essas informações continuam a fluir de modo contínuo durante 
o lapso temporal em que a enfermidade não se agrava. O tempo é breve 
— tanto menor quanto maior o risco à saúde ou à vida do paciente — e, 
durante esse interregno, a atitude do médico não deve ser passiva. Ao pro-
fissional incumbe acompanhar atentamente a evolução do tratamento. A 
culpa começa quando terminam as discussões científicas11.

Tem o médico, então, a obrigação de utilizar-se de todos os meios téc-
nicos e intelectuais que são usualmente acionados por profissionais com-
petentes e diligentes. É, como já sacramentado pela doutrina12 e pela juris-
prudência13, uma obrigação de meio e não de resultado. Desta feita, o mero 
fato de haver um diagnóstico equivocado ou a demora na obtenção de um 

11 KFOURI NETO, M. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do 
consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 258.

12 Ensina Arnaldo Rizzardo que “para que emerja a responsabilidade por dano causado a paciente 
em consequência de atuação profissional, é necessário que resulte provado de modo concludente 
que o evento danoso se deu em razão de imprudência, negligência, imperícia, que conduza a 
estampar o erro grosseiro de sua parte. Essa prova é ônus do paciente, como reconhece Humberto 
Theodoro Junior: ‘O autor da ação indenizatória tem o ônus de provar qual foi efetivamente o dano 
que o erro médico culposo lhe acarretou, sob pena de decair de sua pretensão’” (RIZZARDO, 
A. Responsabilidade civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 323).

13 O STJ tem entendimento pacificado nesse sentido, reproduzido de forma cristalina no acórdão 
em que, inclusive, resta consignada a posição do tribunal quanto à responsabilidade subjetiva 
também dos hospitais pelos atos médicos praticados em suas dependências: “[…] na hipótese 
de prestação de serviços médicos, o ajuste contratual — vínculo estabelecido entre médico e 
paciente — refere-se ao emprego da melhor técnica e diligência entre as possibilidades de que 
dispõe o profissional, no seu meio de atuação, para auxiliar o paciente. Portanto, não pode o 
médico assumir compromisso com um resultado específico, fato que leva ao entendimento de 
que, se ocorrer dano ao paciente, deve-se averiguar se houve culpa do profissional — teoria da 
responsabilidade subjetiva. No entanto, se, na ocorrência de dano, tal como o que sucedeu nos 
autos, impõe-se ao hospital que responda objetivamente pelos erros cometidos pelo médico, 
estar-se-á aceitando que o contrato firmado seja de resultado, pois se o médico não garante o 
resultado, o hospital garantirá. Isso leva ao seguinte absurdo: na hipótese de intervenção cirúrgica, 
ou o paciente sai curado ou será indenizado — daí um contrato de resultado firmado às avessas 
da legislação” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 351.178/SP. 4ª T. Rel. 
Min. João Otávio Noronha, j. 24 jun. 2008).
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diagnóstico definitivo não significa, por si só, erro indenizável. Caberá, em 
caso de responsabilização do médico por erro ou demora no diagnóstico, 
a prova de que ele não se utilizou dos meios adequados, de acordo com a 
ciência, para conclusão do correto diagnóstico ou para a sua conclusão em 
tempo razoável. E, nesse contexto, a distinção entre diagnóstico complexo 
e diagnóstico evidente ganha relevância.

“É preciso deixar claro que atualmente a jurisprudência distingue o 
diagnóstico evidente, sobre o qual o erro constituiria uma falta, do diag-
nóstico delicado e difícil, que não é considerado erro”14.

E, nesse contexto, o diagnóstico do câncer é, não apenas na vida real, 
mas também no direito, o exemplo mais recorrente do diagnóstico difícil, 
por diversas razões:  1) porque o diagnóstico do câncer é uma “corrida 
contra o relógio”;  2) porque o primeiro médico que pode vir a suspeitar 
de um câncer em seu paciente não é o oncologista, razão pela qual, se os 
outros profissionais, como ginecologistas, urologistas, ortopedistas, não ti-
verem o devido preparo e conhecimento, o diagnóstico precoce do câncer 
pode ser prejudicado; 3) porque, em razão da complexidade e gravidade da 
doença, o câncer não costuma ser a primeira hipótese aventada pelo mé-
dico; 4)  porque demanda uma série de exames de alta complexidade aos 
quais boa parte da população e dos médicos não tem fácil acesso. E, por 
fim, porque, a depender do tipo de câncer, sua evolução pode ser mascara-
da ou se dar de forma mais rápida do que o próprio processo diagnóstico.

Não é por outra razão que boa parte dos exemplos doutrinários e 
casos na jurisprudência brasileira que envolvem a aplicação da teoria da 
perda de chance de cura ou sobrevivência cingem-se ao erro ou demora 
injustificada de diagnóstico oncológico.

Grácia Cristina Moreira do Rosário, ao tratar da perda da chance de 
cura, leciona  

exemplo clássico na doutrina é o do profissional médico que não 
diagnostica um câncer no seu paciente, que vem a ser descoberto 
mais tarde por outro médico. Nesse caso, tendo em vista que as 
chances de cura são muito maiores quando descoberta a doença no 

14 ROSÁRIO, G. C. M. do. A perda da chance de cura na responsabilidade civil médica. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 136.



112

André Rodrigues Corrêa | Bianca Maria de Souza Pires Andreassa

início, a imperícia do profissional resulta por eliminar as possibili-
dades de sobrevivência do doente.15

E completa “se um indivíduo é privado de um diagnóstico correto, 
sendo, desta forma, prejudicado em vir a seguir uma terapêutica adequada 
útil à sua cura, está constituída uma perda de chance que também consti-
tui um dano em si mesma”16.

Soma-se a isso, portanto, o consenso científico de que o tempo até 
a conclusão diagnóstica e a decisão terapêutica são fundamentais para o 
sucesso do tratamento do câncer. Não é por outra razão que o atraso injus-
tificado na conclusão diagnóstica é um dos fatores mais comuns do erro 
crasso ensejador da responsabilidade civil do médico pela perda da chance 
de cura ou, ao menos, da chance de seu paciente se submeter a um trata-
mento menos gravoso da doença em estágio inicial.

A grande questão que surge, nesses casos, é diferenciar, portanto, 
a ausência do diagnóstico precoce por negligência ou desconhecimento 
científico do médico daqueles casos complexos em que, por exemplo, o 
médico emprega as técnicas e conhecimentos de forma adequada e diligen-
te, mas a doença não emite sinais exuberantes.

1.2. O diagnóstico complexo e a análise da  
seriedade da chance perdida

Ao longo da história da criação e aplicação da teoria da perda de uma 
chance, doutrinadores e jurisprudência se desdobram em esforços para o 
apontamento de elementos objetivos aptos a norteá-los na identificação da 
chance indenizável.

O grande problema em relação ao estudo da seriedade da chance per-
dida é justamente seu caráter subjetivo e abstrato. A chance se confunde, 
na esfera particular do ofendido, com expectativa. Expectativa de obten-

15 ROSÁRIO, G. C. M. do. A perda da chance de cura na responsabilidade civil médica. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 134.

16 DÍAZ, J. A. Do dogma da causalidade à causalidade suposta: a responsabilidade coletiva. 1995. 
187 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) — Universidade de Minas Gerais, Minas Gerais, 1995, p. 
19, apud ROSÁRIO, G. C. M. do. A perda da chance de cura na responsabilidade civil médica. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 134.
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ção de um novo emprego, expectativa de ver seu filho conquistando um 
futuro profissional brilhante, expectativa de sagrar-se vitorioso em uma 
competição, expectativa de receber um rápido e preciso diagnóstico, ex-
pectativa de ver-se curado de uma doença.

No entanto, para que a pretensão do ofendido seja acolhida, a chance 
perdida deve representar muito mais do que uma mera esperança subjeti-
va, revestindo-se do caráter de certeza. Rafael Peteffi traz exemplo apon-
tado por Jacques Boré que muito se coaduna com o escopo deste trabalho: 
pode-se imaginar um paciente vitimado por uma doença incurável, mas 
que ainda mantenha as esperanças de sobreviver. Objetivamente, todavia, 
não existe nenhuma chance apreciável de cura17.

Contudo, o que ocorre quando essa expectativa é frustrada por um 
ato de terceiro? Quais são os critérios aptos a nortear o aplicador do direito 
na separação daquelas situações que encerravam meras expectativas abs-
tratas, esperanças, verdadeiros sonhos, daquelas em que a vítima realmen-
te tinha reais oportunidades de concretizar?

Uma solução bastante simplista encontrada pela Jurisprudência italiana 
foi a adoção de patamares de percentuais mínimos abaixo dos quais um inte-
resse não seria juridicamente relevante. Para os Tribunais italianos, em alguns 
julgados, a oportunidade perdida não merece tutela do direito se representar 
menos de 50% de chances totais de obtenção do resultado favorável18.

No Brasil, essa técnica encontra guarida na doutrina de Grácia Cris-
tina Moreira do Rosário, para quem, “na maioria dos casos, a chance so-
mente será considerada séria e real quando a probabilidade de obtenção da 
vantagem esperada for superior a 40%”19.

Também Sérgio Savi afirma que a teoria se aplica “apenas naqueles 
casos em que a chance for considerada séria e real, ou seja, em que for pos-

17 BORÉ, J. L’indemnisation pour les chances perdus: une forme d’appreciation quantitative 
de la causalité, d’un fait dommageable. J.C.P., 1974. I. 2620 apud SILVA, Rafael Peteffi da. 
Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito comparado e brasileiro. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 138. 

18 CHINDEMI, D. Il danno da perdita di chance. 2. ed. Milão: Giuffrè, 2010, p. 40-41 apud SILVA, 
R. P. da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito comparado 
e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 141. 

19 ROSÁRIO, G. C. M. do. A perda da chance de cura na responsabilidade médica. Revista da Escola 
de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, v. 11, n. 43, p. 167-186, 2008, p. 181.
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sível fazer prova de uma probabilidade de no mínimo 50% de obtenção do 
resultado esperado […]”20.

No âmbito da common law, os critérios percentuais também apare-
cem em alguns julgados. Em Hotson v. Fitzgerald, a corte inglesa, ao rea-
firmar o conceito de chances reais e sérias, dispôs que as demandas de 
vítimas que perderam menos de 25% de chances de auferir a vantagem 
esperada devem ser apreciadas com cautela, pois os Tribunais não devem 
encorajar demandas especulativas21.

Já a Suprema Corte de Nevada, em Perez v. Las Vegas Med. Ctr., ape-
sar de não fixar um percentual rígido para a seriedade das chances, enten-
deu que uma chance que represente uma possibilidade inferior a 10% de 
alcançar determinada vantagem não se revestiria da seriedade mínima a 
ensejar a reparação à vítima22.

Ainda sobre a common law, Rafael Peteffi traz interessante observa-
ção a respeito do sistema causal norte-americano, que, 

20 SAVI, S. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 60-61.

21 No caso em concreto, em 1977, Hotson, então com 13 anos de idade, foi vítima de um acidente na 
escola ao cair sentado de um balanço de corda a quatro metros de altura, sofrendo uma fratura 
da epífise femoral esquerda. No entanto, a referida não foi diagnosticada imediatamente, mas 
apenas após cinco dias de dores. A fratura foi tratada com redução cirúrgica e fixação por três 
pinos. Mas, àquela altura, já havia um processo de necrose vascular que acarretou deformidade 
crescente do quadril esquerdo e encurtamento e fraqueza da perna esquerda. Hotson ajuizou 
ação por negligência médica (Hotson v Fitzgerald (1985) 1 WLR 1036) alegando em juízo que 
o atraso em seu diagnóstico teria sido a causa da evolução desfavorável de seu quadro e das 
sequelas que lhe acometeram. A autoridade de saúde demandada, apesar de reconhecer ter 
havido atraso injustificado em seu diagnóstico, negou que isso teria sido a causa da necrose 
e das sequelas que se seguiram, por duas principais razões: 1) o ferimento era tão grave que 
a necrose era inevitável; 2) que, de acordo com a literatura médica, o atraso diagnóstico não 
contribuiria para o agravamento do quadro de necrose. O juízo decidiu então que: (i) mesmo 
que os médicos tivessem diagnosticado e tratado Hotson no dia do acidente, haveria 75% de 
chances de que a doença de Hotson seguiria o mesmo curso que efetivamente seguiu, ou seja, ele 
teria desenvolvido necrose vascular na cabeça femoral, enfrentando as mesmas consequências 
e sequelas; (ii) no entanto, o atraso no diagnóstico afastou os 25% de chances que Hotson tinha 
de, se diagnosticado de forma correta, não desenvolver necrose vascular na cabeça femoral; 
(iii) se não tivesse tido necrose, Hotson provavelmente teria tido uma recuperação completa. O 
juízo, então, entendeu por condenar a Health Authority a indenizá-lo em 25% de todos os danos 
decorrentes do evento. (STAUTON, P.; CHIARELLA, M. Law for Nurses and Midwifes. 7. ed. 
New South Wales (Australia): Churchill Livingstone; Elsevier, 2012. [Kindle]). 

22 ESTADOS UNIDOS. Supreme Court of Nevada. Perez v. Las Vegas Medical Center, 805 P. 22d 
589 (Nev. 1991), apud SILVA, R. P. da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma 
análise do direito comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 139. 
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principalmente nos casos de responsabilidade pela perda de uma 
chance na seara médica, aplicam o padrão “more likely than not”. 
Pela aplicação do referido padrão de causalidade, caso um proce-
dimento médico retire 51% das chances de um paciente sobrevi-
ver, estaria identificada a existência do nexo de causalidade entre a 
ação do agente e o dano final (perda da vantagem esperada) sofrido 
pela vítima, tornando inaplicável, portanto, a utilização da teoria 
da perda de uma chance. Assim, somente são verificadas ações jul-
gadas de acordo com o modelo da teoria da perda de uma chance 
quando o ato do agente retira menos de 50% das chances da vítima 
auferir a vantagem esperada.23

Se a hipótese, portanto, se enquadrar no padrão more likely than not, ou 
seja, se for identificado que a conduta médica retirou do paciente mais de 51% 
de chances de se curar, será reconhecido o nexo de causalidade com o dano fi-
nal (e não com a chance perdida) e a indenização também a ele corresponderá.

Esse critério puramente percentual, contudo, parece criar distorções 
ao próprio espírito da doutrina. Isso porque o conceito de relevância da 
chance não necessariamente se liga unicamente ao conceito de probabi-
lidade matemática de ela ser implementada, sobretudo em situações que 
envolvam responsabilidade civil médica.

Vale observar que o uso dos critérios percentuais apriorísticos para 
análise da seriedade da chance foi, inclusive, rechaçado pelo Enunciado n. 
444 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:

Art. 927. A responsabilidade civil pela perda de chance não se li-
mita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as 
circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar 
também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve 
ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos.24 
[grifo nosso]

23 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do 
direito comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 141.

24 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Jornada de Direito Civil, 5. Enunciado n. 444. 2012.
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Um exemplo emblemático da insuficiência do critério percentual está 
no julgamento do Recurso Especial 788.459/BA25, conhecido como o “Caso 
do Show do Milhão”, responsável por dar notoriedade à teoria da perda de 
uma chance em cenário nacional. Após ser bem-sucedida em responder de 
forma correta todas as perguntas das etapas anteriores de popular progra-
ma televisivo, a participante deixou de responder à pergunta que lhe con-
cederia o prêmio máximo do programa de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais). Irresignada, propôs ação indenizatória pela perda da chance de 
obter o prêmio porque todas as quatro opções de respostas que lhe foram 
apresentadas estavam equivocadas.

Assim, após reconhecer o direito da participante do programa te-
levisivo de ser ressarcida pela chance perdida de tornar-se milionária ao 
deparar-se com quatro opções equivocadas de reposta à pergunta do Mi-
lhão, o i. Ministro Relator Fernando Gonçalves teve de se debruçar sobre a 
questão do quantum indenizatório de acordo com o percentual de chances 
que entendia perdido naquele caso.

A participante do programa requeria a condenação da emissora te-
levisiva ao pagamento de indenização no patamar de R$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil reais), quantia exata que ela deixara de ganhar ao não respon-
der à pergunta do milhão. Por sua vez, a emissora de televisão demandada 
sugeria o patamar indenizatório em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco 
mil reais), equivalente a um quarto do valor do prêmio final, por represen-
tar a “probabilidade matemática” de acerto de uma questão de múltipla 
escolha com quatro itens, o que foi acolhido pelo Tribunal Superior26.

Essa solução sofreu críticas por parte da doutrina27, porque, ao julgarem 
apenas com base no critério matemático percentual, o STJ desprezou o interes-
se, esforço e investimento daquela participante para alcançar aquela vantagem.

25 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 788.459/BA. 4ª T. Rel. Min. Fernando 
Gonçalves, p. 11 set. 2006.

26 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 788.459/BA. 4ª T. Rel. Min. Fernando 
Gonçalves, p. 11 set. 2006.

27 Paulo Maximilian W. Mendlowicz afirma que: “desprezaram, portanto, os julgadores qualquer 
fator existente (conhecimento acumulado, mérito de ter chegado naquela fase do programa, etc.) 
que diferenciasse a participante da última fase de outro concorrente, de uma criança ou de um 
animal adestrado, capaz de escolher uma alternativa (ou apontar uma resposta). Entende-se que o 
mais adequado seria — em adoção à teoria da perda de uma chance — reconhecer a possibilidade 
(oportunidade) de acerto e, por ser esta maior do que a fórmula matemática de 1 para 4, indenizar 
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No entanto, o afastamento do critério apenas matemático para aná-
lise da seriedade da chance perdida, a nosso ver depende da prova de que, 
no caso concreto, a vítima ou mesmo o contexto fático influenciariam no 
seu incremento ou decréscimo. 

A jurisprudência francesa, por sua vez, optou por adotar critérios 
adaptados às ponderações exigidas pela casuística que envolve o instituto 
para identificação das chances reais e sérias.

Ao analisar julgados da Corte de Cassação Francesa, Daniel Amaral 
Carnaúba aponta dois elementos que são levados em consideração nesse 
exercício de análise da seriedade das chances perdidas: as probabilidades 
envolvidas no caso e a prova de que a chance em questão interessava 
concretamente seu beneficiário28, 29.

Quanto à prova de que a chance em questão interessava concreta-
mente a seu beneficiário, a princípio, todo ser humano, em condições nor-
mais, deseja ver-se curado de uma grave doença, razão pela qual, a nosso 

a demandante no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) das chances de acertar a questão” (SCHONBLUM, P. M. W. M. A teoria 
da perda da chance como solução para o “se” indenizável: pode uma pergunta mal formulada 
valer 1 milhão? Revista da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, v. 
12, n. 48, p. 87-101, 2009, p. 99).

28 CARNAÚBA, D. A. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência 
francesa. Revista dos Tribunais, v. 922, ago. 2012, p. 139.

29 Daniel Amaral Carnaúba traz alguns julgados da jurisprudência francesa que, segundo o autor, 
evidenciam a investigação severa do real esforço da vítima para obtenção da vantagem pretendida 
como critério apto a reconhecer seu direito a ser indenizado pela chance perdida. Em um julgado 
proferido pela Segunda Câmara Civil da Corte de Cassação francesa, em 12 de maio de 1966, foi 
negada indenização a uma jovem que sustentava ter perdido a chance de tornar-se farmacêutica, 
pois, segundo a Corte, a demandante “não havia empreendido qualquer estudo especial que 
poderia garantir seu acesso à profissão em questão e por isto não poderia se queixar da privação 
das vantagens da carreira, que eram puramente hipotéticas” (FRANÇA. Civ. 2ª Seção. 12 maio 
1966, D. 1967, p. 3 apud CARNAÚBA, D. A., op. cit., p. 139. Ver também: FRANÇA. Civ. 2ª Seção, 
10 out. 1973, Bull cov. II, n. 254, p. 203 apud CARNAÚBA, D. A., op. cit., p. 139). Por outro lado, 
os tribunais franceses reconheceram o direito de outra jovem de, em razão de um acidente, 
ser reparada pela perda da chance de tornar-se comissária de bordo. Naquele caso, apesar de a 
jovem ainda não exercer a profissão efetivamente à época do acidente, a Corte considerou em sua 
decisão que “ela acabara de concluir estudos específicos e de realizar uma viagem à Inglaterra 
para melhorar seus conhecimentos em inglês com o objetivo de se preparar para a profissão de 
comissária de bordo” e que, dessa forma, o acidente a havia “impedido de aproveitar sua aptidão 
para o emprego em questão, aptidão esta obtida com seu trabalho especialmente realizado para 
tanto e pelas despesas que incorreu em sua preparação” (FRANÇA. Civ. 2ª Seção, 17 fev. 1961, 
Gaz. Pal. 1961, I, p. 400 apud CARNAÚBA, D. A., op. cit., p. 139).
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ver, esse critério não teria maior relevância na seara da perquirição da se-
riedade da chance de cura e sobrevivência. 

Excepcionalmente, naqueles casos em que o paciente age sem o cui-
dado necessário ou omite-se em relação a partes do tratamento que depen-
dem exclusivamente dele — como no caso do paciente que não retorna ou 
demora mais do que o recomendado a retornar à consulta com seu médico 
com o resultado de exames diagnósticos, ou do paciente que não toma a 
medicação prescrita pelo seu médico ou mesmo que não segue recomen-
dações relevantes ao tratamento, como, por exemplo, o paciente acometido 
por câncer de pulmão que não deixa de fumar cigarros — haveria inega-
velmente a redução dos percentuais das chances de cura e sobrevivência, 
podendo até afetar a sua seriedade

Em relação às probabilidades, longe de se pretender adotar fórmulas 
matemáticas despersonalizadas, a análise se restringe efetivamente à força 
dessas probabilidades de se concretizarem. 

Na Oncologia, é sabido que alguns tipos de câncer têm maiores per-
centuais de cura se diagnosticados precocemente, e que tais percentuais 
podem ir decaindo com o passar do tempo. Por outro lado, há alguns tipos 
de câncer que são tidos como incuráveis, cabendo à medicina, nesses ca-
sos, apenas administrar a qualidade de sobrevida do paciente.

O Ministério da Saúde editou em 2014 um compilado de Protocolos 
e Diretrizes em Oncologia30, a fim de proporcionar aos médicos critérios, 
parâmetros e padrões — nos casos dos tipos de câncer que permitam a ela-
boração de Protocolos (PCDT) — e, na impossibilidade, pela multiplicida-
de de opções, Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) para orientar 

30 O documento é um compilado brasileiro de um intenso trabalho técnico de revisão de 
literatura, a partir da consulta de bases de dados (Pubmed/Medline, Embase e Cochrane, entre 
outras), estudos e literatura especializada. Conforme consta ali explicitado, todos os PCDT 
e DDT que indicam a incorporação de novas tecnologias foram elaborados considerando-se, 
primordialmente, ensaios clínicos randomizados, meta-análises, revisões sistemáticas e, quando 
não houver, a melhor evidência disponível. Sempre acompanhada de uma análise da qualidade 
dos estudos mencionados. Ao longo dos anos, o documento vem sendo atualizado ou ampliado 
por meio de portarias referentes a diferentes tipos de câncer. (BRASIL. Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS. Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas em Oncologia. 
Disponível em: http://conitec.gov.br/index.php/diretrizes-diagnosticas-e-terapeuticas-em-
oncologia. Acesso em: 12 jun. 2019).
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o que é válido e não válido técnico-cientificamente e, com isso, orientar 
condutas e protocolos institucionais. 

Trata-se, ali, de diversos tipos de câncer e o documento aponta infor-
mações importantes para a análise que ora se desenvolve.

Ao abordar o carcinoma de mama, por exemplo, evidencia que

É considerado um câncer de relativo bom prognóstico, quando 
diagnosticado e tratado precocemente. No entanto, quando diag-
nosticado em estágios avançados, com metástases sistêmicas, a cura 
não é possível. A sobrevida média após cinco anos do diagnóstico, 
na população de países desenvolvidos, tem apresentado um aumen-
to e está hoje em cerca de 85%. No Brasil a sobrevida aproximada 
é de 80%. Os melhores resultados em sobrevida em países desen-
volvidos estão relacionados principalmente ao diagnóstico precoce 
por mamografia (MMG), sendo este exame um método compro-
vadamente eficaz de rastreamento populacional, e à evolução dos 
tratamentos adjuvantes.

A partir desse exemplo, para a argumentação ora desenvolvida, é pos-
sível se observar que, a princípio, a paciente que tenha um câncer de mama 
feminino diagnosticado em estágio avançado dispõe de 0% (zero por cento) 
de chance de cura, ao passo que uma paciente, no Brasil, após cinco anos do 
diagnóstico e tratamento, tem 80% (oitenta por cento) de sobrevida. 

No primeiro cenário, eventual falha médica que mude o curso do tra-
tamento da paciente, não lhe retirará chances de cura, pois, em regra, ela não 
mais dispunha de chances sérias e reais de cura. O que se pode discutir é a in-
fluência dessa má prática sobre o tempo e qualidade de sobrevida da paciente.

Na segunda hipótese, o hipotético erro do médico que ceife chances des-
sa paciente lhe retirará um percentual correspondente às chances perdidas de 
sobrevida sobre um universo de 80% (oitenta por cento) e não mais 100% (cem 
por cento), que eram as chances totais que ela dispunha de sobrevivência.  

Na seara da responsabilidade civil pela perda da chance de cura e 
sobrevivência do paciente oncológico, o critério de probabilidades envol-
vidas no caso relaciona-se diretamente, então, com os percentuais estatís-
ticos de cura de cada tipo de câncer e, no caso do erro de diagnóstico, à sua 
influência na redução desses respectivos percentuais.
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Especificamente sob a ótica do diagnóstico difícil, a razão pela não 
caracterização da responsabilidade médica pela perda da chance de cura 
ou sobrevivência por eventual erro ou demora na sua conclusão, quando 
empregada a diligência e os recursos adequados disponíveis, é justamente 
a falta de seriedade e concretude da chance perdida. Isso porque, a partir 
do momento em que a conclusão correta e célere do diagnóstico exigiria 
daquele médico uma atuação excepcional, para além do razoavelmente es-
perado, de acordo com o estágio atual da ciência, não há como se sustentar 
que essa atuação fosse provável ou mesmo possível.

Na lição de Miguel Kfouri Neto:

O reconhecimento da chance perdida há de se apoiar em dados 
fáticos e científicos claramente comprovados, indicativos de que, 
caso a enfermidade tivesse sido diagnosticada com antecedência —  
pelos claros sintomas que o paciente apresentava, desconsidera-
dos pelo médico —, o percentual de possibilidade de cura, indica-
do pela ciência médica, aumentaria. O contrário, todavia, condu-
ziu à perda dessa chance.31

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar caso 
em que restou clara a dificuldade do diagnóstico preciso quando, a despeito 
de o médico empregar os devidos conhecimentos técnicos e recursos, todos 
os exames e evidências que se lhe apresentaram conduziram sua conclusão 
para um caminho diverso do real mal que acometia sua paciente, afastando, 
nesse contexto, a sua responsabilidade pela perda da chance de sua cura.

No Recurso Especial 1.622.538/MS32, a Terceira Turma do STJ, ca-
pitaneada pela ministra relatora Nancy Andrighi, analisou a discussão 
acerca da responsabilidade do médico, por suposto erro de diagnóstico, 
e do laboratório de análises clínicas, por alegado resultado equivocado de 
exame anatomopatológico.

A paciente (falecida no curso da ação e substituída por seu filho) ale-
gou, em síntese, ter havido erro e demora injustificada no diagnóstico do 

31 KFOURI NETO, M. Responsabilidade civil dos hospitais: Código Civil e Código de Defesa do 
Consumidor. 2. ed. rev., atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 262.

32 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.622.538/MS. 3ª T. Rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 20 fev. 2013.
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câncer que lhe acometia, após passar mais de um ano sob cuidados médi-
cos sentindo fortes dores em seu joelho. Naquele período, apesar de con-
tinuar sentindo muitas dores, mesmo após a realização de diversos exa-
mes33, de se submeter a uma biópsia34, cujo anatomopatológico, dito falho, 
foi realizado pelo laboratório corréu, o médico réu sustentava não haver 
indícios de malignidade na neoplasia que lhe acometia.

Após se consultar com outro médico e realizar novos exames com ma-
terial extraído da primeira biópsia do joelho e do fêmur mais de um ano 
antes, foi diagnosticado um Condrossarcoma Grau II, com possibilidade de 
metástase do pulmão. Foi realizada nova cirurgia para remoção total do joe-
lho esquerdo e um terço do fêmur e dez centímetros da tíbia da paciente.

Os pedidos autorais indenizatórios foram julgados improcedentes em 
primeira instância, sob o fundamento de que não haveria como imputar 
culpa ao médico diante de “uma evolução não esperada, rara, de uma lesão 
neoplástica benigna (Endocondroma) em lesão neoplásica maligna (Con-
drossarcoma secundário)”. Não teria restado comprovado, ainda, erro no 
resultado da biópsia realizada no laboratório réu.

Em segunda instância, porém, em que pese ter sido mantida a impro-
cedência dos pedidos em face do laboratório réu, sob o fundamento de que 
“a prova pericial atestou a dificuldade do diagnóstico diferencial histoló-
gico entre o encondroma e condrossarcoma, tendo afirmado o expert que 
‘não raramente a evolução é que determinará a diferença entre benigno e 
maligno’”35, entendeu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ/MS) 
pela responsabilização do médico.

Consta do Acórdão de Apelação que, apesar dessa evolução rara da 
doença, não se pode descartar a necessidade de acompanhamento médico 

33 O exame de ressonância magnética solicitado apontou lesão com características predominantemente 
benignas, não se podendo afastar, porém, a possibilidade de lesão primária de outra natureza. Por sua 
vez, a cintilografia óssea, indicou “lesão osteogênica no côndilo lateral femoral — processo neoplásico?”.
Na prática médica, o sinal de interrogação em um resultado de exame é utilizado em caso de 
suspeita ou hipótese; significa que o resultado não é conclusivo, mas apenas sugestivo.

34 “Diagnóstico: joelho esquerdo (exérese de lesão): o quadro histológico é compatível com 
encondroma. Obs. É necessário correlação anátomo-clínicoradiológica, para confirmação 
diagnóstica.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.622.538/MS. 3ª T. 
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20 fev. 2013.)

35 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.622.538/MS. 3ª T. Rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 20 fev. 2013.
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constante no caso, tendo em vista a incessante dor sofrida pela paciente, 
a qual era tratada apenas com analgésicos e fisioterapia, o que se mostrou 
insuficiente para sua patologia, que exigia urgência no tratamento, tanto 
que a doença se agravou, resultando em óbito por metástase no pulmão36.

No entanto, diante da impossibilidade de se afirmar com segurança 
que, se realmente a autora tivesse recebido o tratamento adequado no prazo 
certo, haveria a garantia de não extirpação de algum órgão ou de sobrevivên-
cia, entenderam os julgadores que ela teria apenas a chance de isso ocorrer, 
daí decidirem pela aplicação à hipótese da Teoria da Perda da Chance37.

Ao julgar o Recurso Especial do médico, a Terceira Turma do STJ, no 
entanto, afastou a sua condenação, trazendo as palavras do Prof. Miguel 
Kfouri para ressaltar a complexidade em responsabilizar o médico, por 
equívoco em diagnóstico, “porque se adentra em um campo estritamente 
técnico, o que dificulta enormemente a apreciação judicial, principalmente 
porque não se pode admitir em termos absolutos a infalibilidade médica”38. 

Citaram também as lições do Prof. João Monteiro de Castro, para quem 

a apreciação do erro de técnica por parte do juiz deve ser cautelosa, 
com tônica especial quando os métodos científicos são discutíveis 
ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o erro profissional não pode 
ser considerado imperícia, imprudência ou negligência.39 

A partir dessas premissas, consignaram que o acompanhamento pós-
-cirúrgico do médico recorrente se baseou em laudos de tumor benigno 

36 “É sabido que o tratamento precoce de várias doenças sobreleva a chance de cura e isso se aplica 
com mais razão ao câncer, doença agressiva e que se não for tratada o mais breve possível, 
dependendo do grau de malignidade, evolui com muita rapidez, levando a formação de metástase 
e óbito do paciente” (Ibidem).

37 “Dessa forma, ainda que não se tenha certeza de quando ocorreu a evolução da doença de Luciana 
de benigna para maligna, a ausência de tratamento em momento oportuno, diante do quadro de dor 
constante, e diante do fato notório de que as doenças em geral e com razão o câncer, se forem tratados 
precocemente tem mais chances de cura ou estabilização da doença, tenho que todos esses fatores foram 
determinantes para extirpar qualquer chance de cura ou sobrevivência” (BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. Recurso Especial n. 1.622.538/MS. 3ª T. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20 fev. 2013.).

38 KFOURI NETO, M. Responsabilidade civil do médico. 8. ed. São Paulo: Revista do Tribunais, 
2013, p. 101-102, apud BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.622.538/
MS. 3ª T. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20 fev. 2013.

39 CASTRO, J. M. de. Responsabilidade civil do médico. São Paulo: Método, 2005, p. 140.
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considerados corretos por médicos patologistas e radiologistas. Além dis-
so, o próprio acórdão do TJ/MS declarara a impossibilidade de datar com 
exatidão a malignização, rara e não esperada, do tumor, sendo certo que 
o grau de certeza do diagnóstico, na hipótese, não foi elevado nem “após 
mais de um ano” da cirurgia realizada pelo médico recorrente.

Nesse contexto, entenderam por dar provimento ao Recurso Especial 
do médico porque, 

no caso concreto, a dúvida sobre o diagnóstico exato da paciente 
foi atestada por vários especialistas, não sendo possível, portanto, 
imputar ao médico erro crasso passível de caracterizar frustração 
de uma oportunidade de cura incerta, ante a alegada ausência de 
tratamento em momento oportuno.40

O caso acima apresentado é, portanto, exemplo da dificuldade de se 
reconhecer a perda de chances de cura de um paciente diante de um diag-
nóstico extremamente complexo em que, por mais de ano, não foi possível 
identificar sinais de evolução do câncer. Ao reformar o acórdão do TJ/MS, 
o STJ acabou por reconhecer que, ante a complexidade do caso e dos sinais 
que eram apresentados ao médico demandado, não havia chances sérias 
e reais de uma conclusão diagnóstica mais célere, e a maior comprovação 
disso foi a dúvida que pairou para vários especialistas envolvidos no caso 
até que seu quadro clínico oncológico se mostrasse exuberante.

Tem-se, assim, que, a despeito de diagnóstico errado e da instituição 
errada de terapia à paciente por mais de um ano, não foi possível identi-
ficar a culpa do médico pela perda da chance eis que, enquanto prestou 
atendimento à paciente, ela não dispunha de chances sérias de obtenção 
de um diagnóstico célere e correto em razão da atipicidade de seu quadro 
clínico e da dificuldade diagnóstica.

Trata-se, pois, de hipótese em que não se pode confundir a seriedade 
objetiva da chance perdida com a expectativa do paciente ou seus familia-
res em verem-no curado. 

Nesse contexto, conclui-se que a análise da seriedade da chance deve 
decorrer de critérios objetivos calcados em dados científicos, aqui, particu-

40 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.622.538/MS. 3ª T. Rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 20 fev. 2013.
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larmente, da ciência médica oncológica, dos elementos fáticos do caso em 
concreto, sem espaço para a esperança puramente subjetiva do paciente 
e familiares, e, ainda, da conduta do médico ao longo daquele processo. 
Como visto, o médico que adota as precauções necessárias no acompa-
nhamento de seu paciente, reveste-se de cuidado na condução do caso, 
adotando os meios apropriados ao critério de normalidade, não pode ser 
responsabilizado por eventual equívoco diagnóstico.

1.3. Omissão e imperícia médica e tempo excessivo 
para conclusão diagnóstica

A jurisprudência inclina-se no sentido de que é tênue a linha que se-
para o maior tempo para conclusão diagnóstica, de um lado, pela dificul-
dade do processo em razão das características de cada caso ou, de outro, 
pela negligência ou falta de conhecimento técnico do médico.

Mas alguns precedentes deixam evidente essa distinção.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) teve a oportu-

nidade de julgar caso em que a família do paciente, já falecido, sustentava 
erro e demora de diagnóstico de câncer de pulmão. Conforme narrado, o 
paciente, por mais de um ano, compareceu ao serviço ambulatorial de saú-
de mantido por sua empregadora em conjunto com operadora de planos 
de saúde, queixando-se de dores nas costas e coluna, que irradiavam pelo 
braço direito. Realizou diversos exames cujos resultados não foram valori-
zados pelos médicos que lhe atendiam, os quais restringiam-se a receitar-
-lhe analgésicos e tratamento fisioterápico. 

Até que, finalmente, submeteu-se a uma ressonância magnética, que 
identificou um câncer em estado avançado, o que restou confirmado por 
biópsia, ambos realizados. Àquela altura, no entanto, não foi mais possível 
deter o câncer, culminando rapidamente com o óbito do paciente.

A Décima Câmara de Direito Privado, capitaneada pelo voto do i. 
Desembargador Relator José Araldo da Costa Telles, deu provimento ao 
recurso dos autores para julgar parcialmente procedentes seus pedidos 
em face da empregadora e da operadora de planos de saúde, pois, embora 
inexistisse nexo causal entre a culpa e o resultado final, ou seja, o evento 
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morte, não se poderia afastar o fato de que o falecido perdera a chance de 
receber o tratamento adequado41.

Em suas razões de decidir, os julgadores ressaltaram o interregno de 
dezesseis meses entre o primeiro exame radiográfico realizado pelo pa-
ciente — que já apontava velamento — e o seu diagnóstico, o que propiciou 
o avanço da doença. Trouxeram ainda as elucidações estatísticas do peri-
to judicial para concluir, assim, que esse interregno teve influência direta 
para a perda das reais chances de um tratamento adequado e melhor so-
brevida do paciente: 

de 15% a 20% dos pacientes com doença limitada e menos de 5% 
daqueles com doença extensa estarão livres da doença por mais de 
2 anos. A sobrevida dos pacientes com doença limitada submetidos 
à quimioterapia varia entre 18 e 20 meses; já nos casos de doença 
extensa, ela varia entre 8 e 12 meses. No geral, os resultados tera-
pêuticos são pobres, sendo de 5% a 10% a sobrevida em 5 anos.42

Em outro caso, o atraso de dois meses no fechamento de um diagnós-
tico de sarcoma uterino em razão de um erro no resultado do exame ana-
tomopatológico de uma paciente foi suficiente para a Sétima Câmara Cível 
de Direito Privado do TJ/SP condenar o laboratório demandado a indenizar 
seus descendentes pela perda da chance de cura e sobrevivência de sua mãe43. 

41 “De efeito, reexaminado todo o contingente probatório, não se pode afastar a hipótese de que o 
falecido perdeu a chance de receber tratamento adequado. Enquanto recebia sessões de fisioterapia 
e consumia analgésicos, o câncer de que era portador, só diagnosticado meses depois, alastrava-se 
e agravava-se, tudo sem os cuidados específicos da terrível doença. Dir-se-á que o sofrimento seria 
personalíssimo, mas não se pode afastar o que sofreram todos aqueles autores que o cercavam e 
viam o padecimento pelo mal que o afligia. Nesses casos, o que se indeniza não é o evento morte, 
mas o dano representado pela perda da chance de um tratamento adequado e melhor qualidade 
de vida no interregno entre a radiografia inicial e a morte. A chance de cura (ou de sobrevivência) 
passa a ser considerada um bem juridicamente protegido, razão pela qual sua privação indevida 
é tida como passível de ser indenizada” (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 
0144921-44.2003.8.26.0100. 10ª C.  Dto. Privado. Rel. Des. Relator José Araldo da Costa Telles, 
j. 22 ago. 2017).

42 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 0144921-44.2003.8.26.0100. 10ª C. Dto. 
Privado. Rel. Des. Relator José Araldo da Costa Telles, j. 22 ago. 2017.

43 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 0001081-67.2015.8.26.0160. 7ª C. Dto. 
Privado. Rel. Des. Relator Luis Mario Galbetti, j. 12 dez. 2018.
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O resultado de exame anatomopatológico, recebido em 9 de janeiro 
de 2014, indicava que “os nódulos miomatosos exibem sinais degenerativos 
e regressivos da morfologia citonuclear, porém não há evidências de trans-
formação maligna”. Diante da persistência dos sintomas, a paciente enviou 
o mesmo material a outro laboratório, que então apontou sarcoma uterino 
estádio IV (metástases pulmonares) em 7 de março de 2014.

Apesar do curto lapso temporal decorrido entre um exame e outro e do 
apontado erro no resultado do primeiro exame, a Sétima Câmara majorou a 
sentença para condenar o laboratório réu ao pagamento de indenização por 
danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ponderando que 

Embora a dinâmica dos fatos revele que a metástase ocorreu antes 
do procedimento cirúrgico, pois o laboratório recebeu para a aná-
lise o útero acompanhado dos anexos bilaterais, a constatação já no 
primeiro momento de que se tratava de câncer por certo resultaria 
no imediato tratamento da paciente com a realização de novos exa-
mes visando se averiguar a existência ou não de outros focos.
Esta oportunidade, no entanto, não ocorreu em razão do erro de diag-
nóstico da ré, de modo que restou configurada a perda de uma chance. 
Não se pretende afirmar que a autora sobreviveria ao câncer, mas se 
tratando de patologia de tamanha gravidade, a rapidez no início do 
tratamento é fundamental para o sucesso.44

Apesar do breve espaço entre os resultados de ambos os exames, não 
houve, contudo, pelo referido Tribunal uma maior ponderação técnica so-
bre os efeitos dessas menos de oito semanas na evolução do câncer já disse-
minado na autora e a redução de suas chances de sobrevida45. 

44 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 0001081-67.2015.8.26.0160. 7ª C. Dto. 
Privado. Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j. 12 dez. 2018.

45 Parece também ter havido certa impropriedade em apontar que houve erro de diagnóstico do 
laboratório em decorrência do resultado equivocado do exame anatomopatológico. Isso porque, 
apesar de sua primordial importância para o diagnóstico, conforme conceito trazido na seção 
1.1, o exame em questão é apenas complementar à atividade intelectual do médico assistente que, 
reunindo todos os dados oriundos de exames complementares e dados clínicos, diagnostica seu 
paciente. Tanto é assim que, provavelmente desconfiado da incompatibilidade entre o quadro clínico 
da paciente e o exame, o médico deve tê-la orientado a repetir o exame em outro laboratório.
Por certo, poder-se-ia afirmar que, diante do resultado equivocado do exame, seria praticamente 
impossível que o médico, contrariando-o, diagnosticasse o câncer de sua paciente naquele 
momento. No entanto, ainda assim não se poderia falar em erro de diagnóstico do laboratório, 
mas de erro que reduziu as chances da paciente de obter um diagnóstico correto e célere.
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Alguns anos antes, a mesma Sétima Câmara do TJ/SP também refor-
mou sentença para condenar médico ortopedista por negligência no diag-
nóstico de osteossarcoma em membro inferior do filho dos autores, que 
veio a falecer tempos depois em razão da disseminação do câncer46.

Alegaram os autores que, após sofrer uma queda, seu filho deu entra-
da no Pronto Socorro Municipal de Bauru, onde, internado, foi diagnos-
ticada uma fratura sem, todavia, necessidade de procedimento cirúrgico. 
Após ficar engessado por cinquenta dias, iniciou tratamento fisioterápico, 
pelo período médio de quatro meses.

Contudo, como o joelho não desinchava, e o paciente ainda sentia 
muitas dores e emagreceu aproximadamente quatorze quilos, passou por 
outro médico, que diagnosticou um tumor, osteossarcoma, bem evoluído. 
Após sofrer várias cirurgias, o filho dos autores teve a perna desarticulada, 
tornando-o incapacitado para inúmeras atividades e, com a demora no 
diagnóstico correto, o tumor se alastrou, tendo sido, ainda, submetido a 
duas cirurgias no pulmão antes de ocorrer o seu óbito.

O laudo pericial concluiu que a demora de quatro meses para o diag-
nóstico não alterou a história natural e a evolução clínica e cirúrgica do pa-
ciente, ou seja, apesar da culpa do médico, dela não decorrera o dano. No 
entanto, consignou o perito que “em termos de responsabilidade subjetiva, a 
relação com Imperícia, Imprudência ou de Negligência, são questões de mé-
rito cujo julgamento é de competência do Conselho Regional de Medicina”47.

O juízo de base optou por oficiar o Conselho Regional de Medicina 
de São Paulo, que, após a instauração do devido processo administrativo, 
concluiu pela negligência do médico, pois, a despeito de entenderem que a 
história inicial de trauma e fratura poderia ser uma atenuante, não havia 
como justificar a omissão do médico réu diante de uma tomografia que 
apontou, já no primeiro atendimento, lesão expansiva do côndilo lateral 
do fêmur esquerdo, lise cortical importante da face póstero-lateral com 
invasão de partes moles adjacentes, sobretudo diante do quadro de não 
recuperação do paciente e suas idas e vindas ao consultório. Reforçaram 

46 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 0014866-53.2007.8.26.0071. 7ª C. Dto. 
Privado. Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 21 set. 2016.

47 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 0014866-53.2007.8.26.0071. 7ª C. Dto. 
Privado. Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 21 set. 2016.
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que o erro de diagnóstico pode ser compreendido, desde que escusável, o 
que não era a hipótese do caso48.

A Sétima Câmara, então, ponderando que, apesar de não haver ga-
rantia de que o correto diagnóstico no primeiro atendimento prestado pelo 
médico réu teria salvado o paciente, é certo que a chance de ver a vida salva 
foi desperdiçada, fato suficiente para impor o dever de indenizar os pais no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ressarcimento pelos danos mate-
riais com seu tratamento.

Mais uma vez, chama a atenção nesse caso que não houve, por parte do 
órgão julgador, nenhum exercício de perquirição do percentual das chances 
perdidas e sua consequente aplicação no cômputo do valor das indenizações. 
Tratando-se de responsabilidade civil pela perda da chance, deveria haver a 
redução proporcional das respectivas indenizações por danos morais e, no 
caso, materiais, ao percentual das chances perdidas, como será visto adiante.

Os citados precedentes jurisprudenciais exemplificam a postura mais 
ponderada dos tribunais quanto à responsabilização civil médica por erro 
diagnóstico, diferenciando, de um lado, as situações de demora ou erro na 
conclusão diagnóstica em casos complexos daqueles casos, de outro lado, 
em que resta comprovada a demora ou erro injustificados por negligência 
médica, sobretudo quando o médico não lança mão dos recursos disponí-
veis para uma investigação acurada.

Conclusão: “Terapêutica” ao Judiciário e  
“Profilaxia” aos Médicos

Este artigo buscou analisar criticamente a aplicação da teoria da perda 
da chance de cura ou sobrevivência na fase diagnóstica das doenças neo-
plásica pelos Tribunais, a fim de conectar esse acervo jurisprudencial com a 
ciência médica.

Para tanto, buscou-se analisar os critérios da aplicação da teoria da 
perda da chance de cura e sobrevivência aos casos oncológicos a partir 

48 “Em nossa opinião o Dr. Marcelo não cometeu apenas um erro de diagnóstico, que do ponto de 
vista ético pode ser muito bem compreendido, mas sim um erro médico caracterizado por sua 
negligência”.  (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 0014866-53.2007.8.26.0071. 
7ª C. Dto. Privado. Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 21 set. 2016.)
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das características do diagnóstico, por meio da abordagem do diagnóstico 
difícil, da demora diagnóstica injustificada, e como elas podem influenciar 
nas chances de cura e sobrevida do paciente.

Os objetivos principais foram, portanto, identificar os argumentos 
jurídicos e médicos que fundamentam as decisões judiciais; e desenvolver 
parâmetros para decisões jurídicas e médicas com base nos padrões nor-
mativos adequados identificados.

Sugestão “terapêutica” para os Tribunais

No curso da pesquisa realizada, foi possível observar que a aplicação 
da teoria da perda da chance de cura e sobrevivência pelos tribunais já é 
uma realidade. 

Entretanto, foi possível observar que sua popularização não vem sen-
do acompanhada dos mais rigorosos e técnicos critérios de análise da se-
riedade e, sobretudo, de valoração da chance perdida. 

A teoria da perda da chance de cura e sobrevivência alia duas áreas 
do conhecimento humano: direito e medicina. A partir dessa óbvia afir-
mação, não há como o aplicador do direito aplicá-la sem estar devida e 
totalmente alicerçado em conhecimento técnico médico, o que, na prática, 
se dá por meio da atuação dos peritos judiciais. 

Essa conclusão pode parecer óbvia, mas, na prática, não tem ocorrido 
da forma mais adequada.

 A medicina é talvez a ciência cujos resultados estejam mais distantes 
do controle humano. Muito além do atuar do médico, dos recursos clíni-
cos, tecnológicos, exames, drogas, etc., o sucesso de um tratamento clínico 
está sujeito às características do organismo de cada paciente, ao seu poder 
de reação à agressão da doença, e, para aqueles que acreditam, até às forças 
divinas e ao imponderável. 

No câncer, médicos e pacientes enfrentam diariamente o clássico di-
lema da luta entre a vida e a morte. A corrida para o fechamento do diag-
nóstico, os recursos de tratamento, a raridade da condição clínica ou a sua 
gravidade, as comorbidades ou diferentes estágios da evolução da doença 
são todos fatores que influenciam o atuar médico e a participação de sua 
conduta nas chances de cura e sobrevida do paciente.
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Contudo, muito pouco se vê essa abordagem no compilado jurispru-
dencial sobre o tema. É, portanto, nesse contexto que este trabalho preten-
de sugerir parâmetros para decisões judiciais com base também em argu-
mentos médicos, notadamente:

• A análise da seriedade da chance perdida de cura ou sobrevivên-
cia do paciente oncológico deve se pautar em critérios médicos 
objetivos. Os guidelines de oncologia — como, por exemplo, os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da 
Saúde, ou mesmo protocolos oncológicos internacionais adota-
dos no Brasil —, como documentos reconhecidos que são para 
orientar condutas e protocolos institucionais, são uma impor-
tante ferramenta para esse exercício.

• O exame judicial do erro ou demora de diagnóstico deve se pau-
tar pela análise da natureza daquela atividade e pelas suas carac-
terísticas no caso concreto: se diagnóstico complexo ou evidente.

• Manutenção da postura ponderada dos Tribunais quanto à res-
ponsabilização por erro de diagnóstico apenas nos casos de erro 
crasso (demora ou erro injustificado, por negligência médica).

• Necessidade de ponderação judicial no sentido de que o paciente por-
tador de um tipo de câncer de alta dificuldade diagnóstica pode não 
dispor de chances sérias e reais de um diagnóstico célere e correto.

Sugestão “profilática” para os oncologistas

O médico tem por obrigação deontológica e legal dedicar ao seu pa-
ciente toda a sua atenção, agindo sempre em benefício de seu paciente, com 
o máximo de zelo e de sua capacidade profissional49, guardando em relação 
a ele o mais absoluto respeito50. 

49 “O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir 
com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional” (Resolução CFM n. 2.217/2018 
– Código de Ética Médica, capítulo I – Princípios Fundamentais, inciso II).

50 “O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo 
depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, 
para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra sua dignidade 
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Nesse mister, não deve deixar de exercer sua profissão com autono-
mia51, sem, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar 
à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposi-
ções que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho52. 

Ciente desse contexto, esta pesquisa não pretende, de forma alguma, 
fazer proposições que limitem a autonomia dos médicos na tomada de deci-
sões, mas, sim, apresentar-lhes o panorama acerca do atual posicionamento 
jurisprudencial em relação à teoria da perda da chance de cura e sobrevivên-
cia do paciente oncológico, notadamente na fase diagnóstica, a fim de permi-
tir aos médicos o uso de parâmetros para decisões médicas autônomas com 
base também nos padrões normativos identificados, especialmente:

• A chance perdida de cura e sobrevivência é um dano por si só. 
Assim, mesmo que o paciente oncológico já esteja desprovido de 
chances de se curar, o médico pode ser responsabilizado por não 
se utilizar de todos os recursos diagnósticos e de tratamento a seu 
alcance, por ceifar seu paciente das chances de obter o melhor tra-
tamento disponível, ou de um maior tempo de sobrevida, ou de 
gozar de melhor qualidade de vida nesse período, por exemplo.

• O erro de diagnóstico é, em princípio, escusável, a menos que 
seja um erro grosseiro. O que se coloca sob exame judicial, nessa 
análise, é a conduta do médico no desenrolar da atividade diag-
nóstica: se a atuação foi diligente e prudente com o uso de todos 
os recursos técnicos e intelectuais que estavam a seu alcance para 
conclusão diagnóstica. 

e integridade” (Resolução CFM n. 2.217/2018 – Código de Ética Médica, capítulo I – Princípios 
Fundamentais, inciso VI).

51 “O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que 
contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de 
ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer 
danos à saúde do paciente” (Resolução CFM n. 2.217/2018 – Código de Ética Médica, capítulo 
I – Princípios Fundamentais, inciso VII).

52 “O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua 
liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a 
eficiência e a correção de seu trabalho” (Resolução CFM n. 2.217/2018 – Código de Ética Médica, 
capítulo I – Princípios Fundamentais, inciso VIII).
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Acredita-se que, com uma maior aproximação da realidade da onco-
logia e a observação das diretrizes ora sugeridas, os aplicadores do direi-
to poderão tomar decisões mais próximas da realidade médica quanto ao 
emprego da teoria da perda da chance de cura e sobrevivência do paciente  
oncológico nos casos de responsabilidade civil e, por sua vez, os médicos on-
cologistas, conhecedores do contexto judicial sobre seu atuar profissional, po-
derão tomar decisões, autônomas, sim, porém, mais conscientes quanto aos 
padrões normativos identificados ao longo desta pesquisa.
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Artigo 5 
O Built to Suit e a Eficácia Relativa 

da Cláusula de Vigência1

Bruno Maglione Nascimento 
André Rodrigues Corrêa

Introdução

Historicamente, o mercado imobiliário sempre buscou se adequar 
às necessidades da sociedade e, portanto, constantemente se reinventa na 
busca de soluções que atendam ao dia a dia dos consumidores e que sejam 
compatíveis com a realidade econômica do momento. Em virtude dessa 
constante mutação, é possível afirmar que há anos as atividades não se 
limitam à construção de imóveis focados para habitação.

Pelo contrário2, embora o déficit de habitação ainda seja um problema 
relevante na sociedade brasileira, com a expansão dos centros urbanos e a 

1 Gostaríamos de agradecer a Pedro Ricardo e Serpa (Doutor em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo e professor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas), Leonardo Brandelli (Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e professor da Escola Paulista de Direito) e Fernanda Henneberg 
Benemond (Especialista em Direito pelo Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo) pelas 
preciosas contribuições dadas nos momentos de qualificação e defesa da dissertação da qual foi 
extraído o texto deste artigo.

2 Em um universo jurídico no qual fervilham as relações negociais, é impossível que a legislação 
possa contemplar todas as modalidades de contratos, atribuindo nomen juris e regulamentando 
cada um deles. Assim, o legislador faculta que sejam celebrados contratos que não tenham 
expressa previsão legal, desde que estruturados dentro dos preceitos de licitude. A dinâmica é 
mencionada pelo mestre dos civilistas: “A tipicidade tem causas históricas, por muito fundada 
no direito romano, porém não só a vida jurídica nos tempos posteriores e nos dias de hoje, atuou 
e atua, como também o trato dos negócios, em caracterizações inevitáveis. O tráfico jurídico não 
só tipifica ou corrige o tipo. Por vezes, suscita tipos novos (e.g., no direito brasileiro, a duplicata 
mercantil), ou negócios jurídicos atípicos. A vida muda. Embora os princípios permaneçam, 
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abertura da economia para o capital estrangeiro, surgiu, nos últimos trinta 
anos, um enorme mercado vinculado à reurbanização, com a criação de 
centros comerciais, lajes corporativas, shopping centers, redes de hospitais, 
redes de supermercado, entre outros.

Ao mesmo tempo em que essas enormes obras de infraestrutura pas-
saram a ocorrer em todo o país, principalmente nos grandes centros, as 
empresas, paralelamente, também buscaram se reinventar na tentativa de 
potencializar seus resultados financeiros. 

Nesse contexto, a preocupação com a imobilização do patrimônio 
gradativamente passou a ser vista com outros olhos, e o interesse por 
produtos vinculados ao mercado de capitais e investimentos passou a 
crescer vertiginosamente.

Em virtude dos novos produtos financeiros, o mercado imobiliário 
mais uma vez reagiu. Surgiram novas modalidades contratuais dentro 
desse contexto (Sale & Leaseback, Certificados de Recebíveis Imobiliá-
rios [CRI]3, multipropriedade e outros contratos de empreitada mais 
sofisticados como o EPCT), valendo destacar o built to suit entre essas 
novas modalidades. 

Contudo, após anos de “anonimato” e restrito a operações sofistica-
das em terras tupiniquins, o built to suit ganhou maior destaque e respal-
do jurídico a partir de 2012, com o advento da Lei Federal n. 12.744/2012, 
que, ao inserir o artigo 54-A na Lei n. 8.245/1991, buscou trazer, ao me-
nos em tese, maior segurança jurídica para o mercado e, portanto, uma 
possibilidade concreta de difusão deste modelo contratual e a potencia-
lização do seu uso4.

Ao pensar em uma tradução literal da expressão “built to suit” para o 
vernáculo, automaticamente se pensa em algo como “construído para servir/

mudam-se estruturas e conteúdos de negócios jurídicos” (LEITE, C. K. da C. O ingresso dos 
contratos atípicos no Registro de Imóveis. Revista do Direito Imobiliário, São Paulo, v. 79,  
p. 33-82, jul./dez. 2015).

3 Portal do Investidor: Certificados de Recebíveis Imobiliários.

4 “O built to suit é mais um modelo de origem estrangeira, cujas cláusulas foram paulatinamente 
incorporadas pela prática nacional. No Brasil, seu emprego foi notificado pela grande imprensa 
ao menos desde a primeira metade da década passada, ocasião em que se fez referência à adoção 
do modelo para viabilizar a construção de um prédio do Instituto Brasileiro de Marcado de 
Capitais, o IBMEC, na cidade de São Paulo” (BENEMOND, F. H. Contratos built to suit. 2. ed. 
São Paulo: Almedina, 2015, p. 16).
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adequar”. Ou seja, inevitavelmente já se faz menção ao conceito e à natureza 
do contrato, qual seja, uma construção específica e altamente personalizada 
que visa se adequar e servir aos interesses do contratante.

O Dictionary of Real State Terms define “built to suit” como “an ar-
rangement whereby a landowner offers to pay to construct in his or her 
land a building specified by a potential tenant, and then to lease land and 
building to tenant”5.

Já para Luiz Antônio Scavone Jr., o built to suit pode ser definido como 
um negócio jurídico em que o locatário contrata a reforma substancial ou 
construção de um imóvel para atender seus anseios e o recebe, mediante 
pagamentos mensais, por cessão temporária6.

Talvez, aqui já seja possível identificar um primeiro indício que jus-
tifique os motivos pelos quais a doutrina sobre o tema é tão complexa no 
tocante à classificação contratual do built to suit. 

Com o aquecimento da construção civil impulsionado por tais alte-
rações, criou-se um novo nicho focado na contratação de empresas espe-
cializadas na construção de imóveis personalizados, que atendessem ple-
namente às necessidades particulares de cada interessado/contratante – e, 
ao mesmo tempo, permitisse que os locatários permanecessem focados na 
manutenção de seus negócios, ou seja, focados em seu core business.

Especializada na construção de plantas industriais, lajes corporativas 
modulares, polos industriais e outros imóveis empresariais personaliza-
dos, essa nova indústria cresceu rapidamente, e os contratos foram se tor-
nando mais sofisticados para atender às necessidades desse novo mercado.

Por se tratar de um contrato estruturado por muitas obrigações, o 
built to suit passou a ser uma excelente alternativa para locadores e locatá-
rios, uma vez que, além de permitir que as mais diversas obrigações fossem 
inseridas dentro da mesma operação, ainda possibilita que os contratantes 
usufruam diversos benefícios econômicos: alternativas contábeis, melho-
ra nos índices de liquidez, securitização de recebíveis, modernização das 
instalações, etc. 

5 FRIEDMAN, J. P.; HARRIS, J. C.; LINDEMAN, L. B. Dictionary of Real State Terms. 5. ed. 
Nova York: Barron’s Published by Houghton Mifflin Company, 2006, p. 45. 

6 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito imobiliário: teoria e prática. Rio de Janeiro: FORENSE, 
2010, p. 928.
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Nesse contexto, muito se discutiu sobre a importância de proteção do 
locador, que investirá na aquisição ou reforma substancial do imóvel, uma 
vez que essa modalidade contratual envolve a possibilidade de renunciar 
direitos materiais previstos na Lei de Locações7 – como o da revisional 
(artigo 19) e o de denunciar o contrato pagando multa proporcional (artigo 
4°) –, visando garantir a segurança jurídica necessária para buscar o retor-
no financeiro do investimento.

Contudo, pouco se falou, e ainda pouco se fala, sobre os riscos sob os 
quais o locatário ficará exposto. Em um cenário em que, em tese, apenas o 
locador estaria exposto a riscos, a exposição do locatário, ainda mais em 
uma economia fragilizada, não chamou tanto a atenção da doutrina especia-
lizada e menos ainda do Judiciário para, na prática, mapear a real exposição.

Oportuno, aqui, relembrar que a própria Lei de Locações surgiu como 
norma protetiva, dentro de um contexto histórico que visava proteger o lo-
catário, em tese parte mais vulnerável da relação8, sendo que o artigo 45 da 
própria Lei de Locações confirma tal caráter protetivo.

Em outras palavras, especificamente com base nos casos tratados pelo 
Judiciário, é possível afirmar que tal premissa não é seguida literalmente, e 
que não é dado muito enfoque para o built to suit sob a ótica do locatário. 
Logo, pouco se discute sobre a existência, ou não, de insegurança jurídica 
e tratamento desigual entre locador e locatário no contexto do built to suit.

A reflexão sobre a incompatibilidade entre a Lei de Locações, que in-
cluiu o built to suit como modalidade contratual, e a Lei dos Registros Pú-
blicos, que possui rol taxativo (numerus clausus) do que pode ser levado a 
registro perante o Registro de Imóveis e, ainda, rol exemplificativo (numerus 
apertus) do que pode ser averbado, é vital para que se possa garantir às partes 
a segurança jurídica necessária.

Faz-se necessária, portanto, uma análise sobre a existência dos riscos 
aos quais todas as partes estarão expostas, visando trazer segurança jurídi-
ca para o mercado e potencial elevação do volume de negócios. 

7 BRASIL. Lei n. 8.245, 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e 
os procedimentos a elas pertinentes. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l8245.htm. Acesso em: 8 set. 2019.

8 TAVARNARO, C. R; THOMÉ, S. As alterações da Lei Inquilinária. Revista IOB de Direito Civil 
e Processual Civil, Porto Alegre: Síntese, v. 64, abr. 2009, p. 19. 
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Sob a ótica do direito privado, é possível afirmar que a autonomia da 
vontade segue ganhando novas feições e que deverá ser sempre, evidente-
mente, exercida nos limites impostos pela legislação vigente, respeitando 
os valores sociais cada vez mais defendidos pela sociedade9. 

Diferentemente dos contratos de compra e venda de imóvel na planta 
(em que nem sempre a relação contratual é composta por duas partes sofis-
ticadas), no built to suit, invariavelmente, por ser um contrato empresarial, 
em virtude de toda a complexidade contratual e engenharia financeira en-
volvida, as partes podem ser consideradas sofisticadas e, portanto, paritá-
rias, ainda que o projeto arquitetônico não esteja diretamente vinculado à 
construção de um projeto complexo, dado que muitas vezes será “apenas” 
um galpão industrial.

No built to suit, o locador assume o risco de adequar o imóvel para 
o locatário, mediante prévia aquisição do terreno, construção ou substan-
cial reforma, e a única maneira de recuperar o investimento será por meio 
de um contrato longo – prazo médio de 15 a 20 anos –, exatamente para 
permitir que o locador consiga não apenas recuperar o que investiu, mas 
também lucrar com a operação.

Essa breve contextualização deixa claro que o built to suit não é uma 
simples locação e que, portanto, não poderia receber do Judiciário o tra-
tamento sem as devidas ponderações; até mesmo porque o built to suit já 
comprovou ao longo dos últimos anos que pode trazer diversos benefícios 
para as partes, como já afirmado acima, e que representa um excelente 
mecanismo alternativo para o aquecimento da economia.

As locações urbanas ou de temporada, embora previstas na mesma 
Lei, possuem tratamento específico e, assim, também deveria ocorrer com 
o built to suit, ressaltando, novamente, que a Lei n. 8.245/1991 é uma nor-
ma protetiva e, ainda que sejam necessárias a ponderações esperadas, tal 
característica não poderá ser renegada ao locatário em um built to suit.

É evidente a importância da reflexão sobre como os contratos estão 
sendo discutidos e relativizados no Judiciário, bem como sobre os riscos 
envolvendo análises genéricas que não enfrentam a essência do negócio 

9 GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 6. ed., v. 3. São Paulo: 
Saraiva, 2009.
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jurídico entabulado pelas partes, tampouco as consequências econômicas 
para a cadeia de envolvidos na relação contratual.

Contudo, sob a ótica efetiva dos riscos sob os quais o locatário do 
built to suit está exposto, não parece ser o Judiciário a única variável a ser 
explorada para fins de mapeamento desses riscos.

O built to suit ainda não é uma ferramenta contratual totalmente di-
fundida no mercado imobiliário, mas há, sem dúvida, claro potencial para 
sua difusão, de sorte que persiste divergência doutrinária sobre a tipicidade 
desse contrato, mesmo após a introdução do artigo 54-A na Lei n. 8.245/1991.

Isso faz com que o questionamento sobre a existência, ou não, de re-
lativização da eficácia da cláusula de vigência no built to suit permaneça 
aberto tal qual a discussão sobre sua apresentação perante o Registro de 
Imóveis, trazendo insegurança para o mercado e partes envolvidas.

Visando afastar qualquer aspecto meramente hipotético que a dis-
cussão possa representar, oportuno ressaltar que o Tribunal de Justiça de 
São Paulo já apreciou o tema e decidiu pela irregistrabilidade do built to 
suit levando em consideração exatamente sua suposta atipicidade e o rol 
taxativo da Lei de Registros Públicos10.

De qualquer maneira, considerando que o built to suit tem poten-
cial para ser muito mais utilizado, com o passar dos anos, considerando 
eventual aumento de investimento de capital estrangeiro, a existência de 
uma crise econômica mundial ou, ainda, a difusão do built to suit como 

10 “A matéria em análise limita-se a possibilidade de registro em sentido estrito de contrato atípico, 
todo o mais ultrapassando o feito administrativo em julgamento, pois suprimida à apreciação 
do Registrador Imobiliário e do Juiz Corregedor Permanente quanto à viabilidade de simples 
averbação. É indispensável para o registro de um título expressa previsão no art. 167, I, da Lei de 
Registros Públicos, ou em outra Lei. O instrumento particular de locação atípico, como nomeado 
às fls. 28 pelo apelante, não encontrou nenhuma autorização legal a franquiar o ingresso no 
sistema registral nos termos requeridos, como bem qualificado pelo Oficial do RI. Bem observou 
o Oficial do 16º RI no requerimento de dúvida que ‘as partes não podem, a seu critério, excluir a 
aplicação de determinadas disposições da lei, que não servem ao propósito do negócio realizado. 
E as partes fizeram isso, excluindo, por exemplo, a possibilidade de ação revisional. No contrato 
em questão, realmente, não pode caber ação revisional, mas essa característica também mostra 
que não se trata de contrato de locação’. O negócio jurídico em análise para fim de registro 
ultrapassa e modifica a Lei Civil sobre locação apesar da intitulação equivocada de contrato de 
locação atípico” (VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DE SÃO PAULO – VRPSP. Recurso de 
Apelação: REsp 0038666-47.2012.8.26.0100. Relator: Marcelo Martins Berthe. D.J.e.: 22/11/2012. 
26° Tabelionato de Notas, 2013. Disponível em: https://www.26notas.com.br/blog/?p=7628. 
Acesso em: 2 jun. 2020).
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alternativa (residencial ou com o poder público), o problema com o regis-
tro perante o Registro de Imóveis, para fazer valer a cláusula de vigência, 
talvez torne a situação insustentável.

1. Cláusula de Vigência e suas Implicações Práticas

1.1. Necessidade de proteção do locatário: importância 
do direito de preferência e da cláusula de vigência

Conforme já antecipado, a Lei n. 8.245/1991 foi pensada como sendo 
uma norma protetiva inserida em um contexto histórico de anos de expo-
sição do locatário, indiscutivelmente a parte mais vulnerável da relação. 

Assim, além da previsão do artigo 45, que declara expressamente 
como nulas de pleno direito qualquer cláusula que afaste direitos básicos 
do locatário, a Lei inseriu alguns institutos específicos para potencializar 
referida proteção.

Entre os institutos inseridos pela lei, focaremos na cláusula de vigên-
cia, objeto central de estudo deste trabalho, bem como no direito de prefe-
rência, que, embora não seja o tema do trabalho, também tem sua eficácia 
vinculada à Lei dos Registros Públicos, uma vez que é necessário averbar o 
contrato na matrícula do imóvel. Nesse sentido, iniciaremos com a análise 
do artigo 27 da Lei de Locações, que trata explicitamente do direito de 
preferência do locatário na futura aquisição do imóvel, direito obrigacional 
com eficácia real, caso o locador decida vendê-lo.

A mera leitura do texto da lei11, bem como de toda a Seção V, até o ar-
tigo 34, evidencia a importância do direito de preferência, em que pese, nas 
palavras de Maurício Bunazar12, representar uma limitação ao exercício de 
sua autonomia privada.

Independentemente de estar ou não diante de uma locação residencial, 
por estar usufruindo da posse mansa e pacífica do imóvel, parece lógico per-

11 Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou 
dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade 
de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante 
notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.

12 BUNAZAR, M. Obrigação propter rem: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Atlas, 2014.
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mitir que o locatário tenha preferência na aquisição do imóvel, bem como 
parece lógica a importância de tal preferência, uma vez que a vida do loca-
tário, repetimos, pessoa física ou jurídica, gira em torno do uso do imóvel.

Contudo, seja para evitar uma simulação de venda ou efetivamente 
para proteger o locatário, oportuno destacar que a mera previsão contra-
tual não produz os efeitos pretendidos automaticamente, ou seja, não per-
mite que o instituto alcance a plenitude do seu potencial protetivo.

Em virtude da sua previsão legal, é evidente que será nula de pleno 
direito a cláusula que vise afastar o direito de preferência do locatário, nos 
termos do artigo 45 da Lei do Inquilinato.

Todavia, conforme antecipado, o direito de preferência tem conside-
rável vínculo com a cláusula de vigência, não apenas pela proteção dada ao 
locatário, mas também pela necessidade de se valer da Lei dos Registros 
Públicos para que o instituto tenha plena eficácia.

Nesse sentido, caso o direito de preferência não seja respeitado, e o 
contrato não estiver averbado na matrícula do imóvel, ou seja, se o locador 
deixar de notificar o locatário para que esse possa exercer o seu direito nos 
termos da Lei e a alienação do imóvel a terceiro seja efetivada, restará ao 
locatário apenas a possibilidade de apurar as perdas e danos eventualmen-
te suportados, dado que não averbou o contrato na matrícula do imóvel, 
respeitando o comando legal.

Em outras palavras, ainda que o direito de preferência seja conside-
rado, em virtude da previsão legal, inerente a todo contrato de locação, 
apenas com a averbação, o instituto deixa de vincular apenas o locador/
alienante, passando a ser oponível contra todos, por meio do exercício do 
direito potestativo pelo locatário, permitindo que este efetivamente exerça 
o direito de preferência em sua plenitude.

Assim, se o locatário resolver exercer o seu direito, considerando que, 
nesse contexto, o contrato foi devidamente averbado junto à matrícula do 
imóvel, poderá ter para si o imóvel locado mediante depósito do preço 
pago pelo terceiro, além das demais despesas do ato de transferência, lem-
brando, novamente, que a ausência de averbação permitirá ao locatário se 
valer apenas e tão somente de perdas e danos.

Feitas tais considerações, sem a pretensão de exaurir o tema, mas refor-
çando a importância do instituto para potencializar a proteção do locatário, 



143

O Built to Suit e a Eficácia Relativa da Cláusula de Vigência

oportuno aprofundar a discussão sobre a importância da cláusula de vigên-
cia, visando estruturar o tema para as discussões que virão na sequência.

Primeiro, assim como o direito de preferência, cumpre destacar que a 
cláusula de vigência também está prevista na Lei n. 8.245/1991 (artigo 8º) 
para garantir ao locatário a manutenção do contrato em caso de alienação 
do imóvel a terceiro, desde que o contrato de locação (i) seja por tempo 
determinado, (ii) tenha expressamente a previsão da cláusula de vigência 
e, ainda, (iii) esteja “averbado” na matrícula do imóvel.

Embora também seja um direito obrigacional com eficácia real, di-
ferentemente do direito de preferência (averbação), o contrato contendo a 
cláusula de vigência deverá ser registrado na matrícula do imóvel.

Em que pese o artigo 8º da Lei n. 9.245/1991 falar em averbação, 
oportuno esclarecer que prevalece a previsão do item 3, inciso I, do arti-
go 167 da Lei dos Registros Públicos, que fala expressamente em registro 
e não averbação.

A finalidade da cláusula de vigência é garantir que o vínculo contra-
tual será mantido mesmo com a venda do imóvel a terceiros, sendo que sua 
relevância é cristalina, na medida em que a inexistência de um mecanismo 
como este permitiria a exposição do locatário ao ponto deste poder ser 
surpreendido a qualquer momento com o término da locação em caso de 
venda do imóvel.

Nesse sentido, é evidente que tal cláusula tenha impacto direto nas 
pretensões do adquirente, ainda mais se for um empreendedor, uma vez 
que a cláusula condicionará o início da realização do projeto pretendido 
ao término do contrato de locação levado à registro, uma vez que o novo 
proprietário será obrigado a respeitar a locação vigente.

Assim, seja por meio do direito de preferência, que concede ao loca-
tário a chance de adquirir o imóvel pelo mesmo preço pago pelo terceiro 
adquirente, seja pela cláusula de vigência, que assegura o cumprimento 
integral do prazo acordado no instrumento de locação, proporcionando 
tempo relativamente suficiente para que o locatário consiga nova mora-
dia ou novo ponto comercial, é evidente a natureza protetiva da Lei n. 
9.245/1991 e, portanto, é essencial que o locatário faça o uso adequado de 
tais institutos para que sua proteção seja potencializada.
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1.2. Sub-rogação das obrigações mediante o  
registro do contrato com cláusula de vigência  
na matrícula do imóvel

Feitas tais considerações a respeito das características da cláusula de 
vigência e da sua importância, convém aprofundar sua natureza jurídica 
e abordar os efeitos da sua eficácia perante terceiros, para que a análise, 
dentro do contexto envolvendo um contrato de built to suit, seja completa.

Nas palavras de Silvio de Salvo Venosa, o registro na matrícula do 
imóvel tem a capacidade de conferir eficácia real a um vínculo, inicial-
mente, obrigacional na medida em que o “registro confere uma eficácia 
limitada erga omnes que só é possível porque a lei delineia um direito real 
a um vínculo obrigacional”13.

Simplificando, a cláusula de vigência, desde que atendidos os requisi-
tos legais, o que inclui o registro do contrato na matrícula do imóvel, repre-
sentará uma restrição ao direito de propriedade, exatamente em virtude da 
força imposta pelo registro.

Tal restrição, nas palavras de Sylvio Capanema de Souza, representa 
uma exceção, na medida em que um contrato firmado entre duas partes 
(locador/locatário) gerará efeitos para um terceiro que inicialmente não 
era parte deste vínculo obrigacional14.

A cláusula de vigência, em caso de alienação, constitui exceção ao 
princípio da relatividade dos contratos, já que estende seus efeitos a quem 
dele não é parte, ou seja, ainda de acordo com autor citado, “a exigência 
de sua averbação, junto à matrícula do imóvel, é para lhe dar publicida-
de, sem a qual o adquirente a desconhecerá, não sendo justo obrigá-lo a 
respeitar o contrato”.

É evidente, portanto, que a proteção ao locatário prevista na Lei n. 
8.245/1991 está intimamente ligada à sub-rogação de obrigações a tercei-
ros, razão pela qual as informações levadas à matrícula do imóvel, averba-
das ou registradas, assumem papel relevante, reforçando que o Registro 
de Imóveis é a instituição que assegura “a organização jurídica da pro-

13 VENOSA, S. de S. Lei do Inquilinato comentada: doutrina e prática. Lei n. 8.245, de 18-10-1991. 
14. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 70-71.

14 SOUZA, S. C. de. A Lei do Inquilinato comentada. 7. ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 58.
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priedade privada imobiliária” e, portanto, permite “garantir as liberdades 
históricas e concretas do povo”15.

Assim, para que a análise da eficácia da cláusula de vigência seja com-
pleta, imperioso que o raciocínio seja completado com o enfrentamento do 
instituto perante o quanto previsto na Lei dos Registros Públicos.

2. A Lei de Registros Públicos e a Real Exposição  
dos Locatários em um Built to Suit

2.1. A Lei de Registros Públicos e a dinâmica  
da autonomia privada

Do sistema das sesmarias, implementado pelo Império Português para 
incentivar a ocupação e exploração das terras através da concessão da pro-
priedade privada, até o sistema registral atualmente utilizado, basicamente 
o mesmo desde a Lei n. 6.015/1973 – que trata não apenas do registro dos 
imóveis, mas também do registro civil (pessoas físicas e jurídicas) e do re-
gistro de títulos e documentos –, o único ponto incontroverso é que essas 
duas pontas são preenchidas por diversos decretos e leis, recheados de uma 
herança burocrática, tornando esse histórico uma grande colcha de retalhos.

Inegável, portanto, que, atualmente, a Lei de Registros Públicos e a 
Constituição Federal norteiam todo o sistema, com a complementação de 
outras leis, como o Código Civil, por exemplo.

Ao citar a Constituição Federal, oportuno esclarecer que o Consti-
tuinte de 1988 optou por um sistema que concede aos entes privados a 
atividade notarial e de registro, que originalmente é atividade pública, em 
virtude de delegação de poderes, conferindo ao particular a possibilidade 
de exercer função do poder público.

Hércules Aghiarian explica que, no sistema registral brasileiro, o 
maior efeito do registro “é a constituição de natureza de direitos reais tí-
picos, ou seja, encerra o momento do registro toda a qualidade precária, 

15 DIP, R. Registro de imóveis: (vários estudos). Porto Alegre: SAFE, 2005.
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negocial, oponível inter partes em que se encontrava o negócio jurídico 
realizado, em nível de simples direitos exequíveis”16.

O sistema vigente no Brasil, portanto, materializará na matrícula o 
histórico integral do imóvel, sendo que a esta serão acrescidos, quando o 
caso, registros e averbações, conforme estabelecido nos incisos I e II do 
artigo 167 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

De qualquer maneira, seja com base na estrutura da Lei de Registros Públi-
cos, especialmente a estrutura do inciso I do artigo 167, conforme destacado pela 
própria Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG/BR), o rol 
previsto no inciso I (trata do “registro”) do artigo 167, da Lei n. 6.015/1973, é taxa-
tivo, ou seja, numerus clausus17, enquanto o rol do inciso II (trata da “averbação”) 
do mesmo artigo é exemplificativo, ou seja, numerus apertus.

Nas palavras de Rafael Vanzella, o conceito consiste “no impedimen-
to de os agentes privados criarem, mediante contratos, posições jurídicas 
subjetivas reais não tipificadas em lei”18.

Se o sistema é numerus clausus, o registro estará condicionado à sua 
previsão na Lei de Registros Públicos, ou seja, os direitos reais, diferente-
mente dos direitos pessoais, são típicos, ou seja, suas existências jurídi-
cas encontram-se limitadas quantitativamente pela lei, submetendo-se ao 
princípio do numerus clausus.

2.2. A incongruência técnica do artigo 167  
da Lei de Registros Públicos

Ressaltando novamente a importância da análise detalhada da classi-
ficação dos tipos contratuais, em especial quanto ao built to suit, quando se 

16 AGHIARIAN, H. Curso de direito imobiliário. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 62.

17 “1ª VRP/SP: dúvida – registro de instrumento de alienação fiduciária da propriedade superveniente 
– inviabilidade – princípio da legalidade – rol taxativo do artigo 167° da lei de registros públicos 
– dúvida procedente” (VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DE SÃO PAULO – VRPSP. Processo: 
REsp 1111191-68.2016.8.26.0100. Relator: Tania Mara Ahualli. ANOREG, 2017. Disponível em: 
https://www.anoreg.org.br/site/2017/01/26/1-vrp-sp-duvida-registro-de-instrumento-de-alienacao-
fiduciaria-da-propriedade-superveniente-inviabilidade-principio-da-legalidade-rol-taxativo-do-
artigo-167-da-lei-de-registros-publicos-duvida-proced/. Acesso em: 14 set. 2019).

18 VANZELLA, R. D. F. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 111.
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pensa em contratos mais complexos, conforme já antecipado, ainda mais 
evidente se torna a relevância dessa análise sob o ponto de vista da precisão 
na elaboração das cláusulas, para que as partes consigam alcançar suas 
expectativas, cumprir suas obrigações com mais facilidade e, consequen-
temente, tenham mais segurança jurídica.

Assumindo como incontroversa a classificação do built to suit como 
contrato típico, que auxilia diretamente o estudo dessa modalidade contra-
tual e, portanto, torna a discussão e aprofundamento do tema altamente re-
levantes. Principalmente no que diz respeito à segurança jurídica, equilíbrio 
contratual e função social dos contratos, na medida em que as partes deverão 
ter ciência completa dos riscos passíveis de identificação no ato de contratar.

A conclusão pela registrabilidade do built to suit é evidente, pois o in-
tuito do artigo 54-A foi exatamente incluir o built to suit como modalidade 
de locação e, portanto, com os benefícios da locação a despeito das suas 
particularidades – tais como a denúncia da ação revisional e possibilidade 
de execução integral da multa em caso de resolução pelo locatário.

Adicionalmente, ou seja, além de defesa da tipicidade do built to suit 
ante sua previsão no artigo 54-A, oportuna a crítica feita à configuração 
existente no artigo 167 da Lei de Registros Públicos, que acaba por impedir 
o registro do built to suit.

Destaca-se, ademais, que, no ordenamento jurídico brasileiro, há 
clara distinção entre os direitos pessoais (numerus apertus), direitos das 
obrigações que não sofrem restrição de criação em respeito à autonomia 
das partes, valorizando o dinamismo existente em nossa realidade diária, 
e os direitos reais (numerus clausus), na medida em que apenas a lei cria ou 
extingue direitos reais.

Todavia, o trabalho não visa incentivar a discussão sobre a criação 
de novos direitos reais, tampouco conceder liberdade de criação para as 
partes, o que, certamente, traria ainda mais insegurança jurídica.

Nesse sentido, a discussão é sobre um direito com eficácia real já exis-
tente e que é impossibilitado de ser efetivado em sua plenitude em virtude 
de uma incongruência de técnica legislativa.

Com efeito, é possível identificar a nítida contraposição entre duas 
realidades distintas dentro de um mesmo contrato. De um lado, um re-
gime restrito que leva em consideração o rol taxativo previsto na Lei de 
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Registros Públicos e, ao mesmo tempo, do outro lado, um regime que va-
loriza e pressupõe a autonomia contratual das partes.

Qual seria, portanto, a função da Lei de Registros Públicos? Deve esta ser-
vir como suporte aos negócios jurídicos ou será ela que direcionará tais negócios?

Nessa mesma linha, Carlos Kennedy da Costa Leite questiona: “O Direi-
to Registral classifica-se como direito substantivo ou como direito adjetivo?”19. 

De um modo geral, partindo das premissas “impostas” pela doutrina 
majoritária e pela posição adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, a legislação vigente veda o registro do built to suit na matrícula 
do imóvel ante a ausência de previsão legal no rol taxativo imposto pelo 
inciso I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos.

Contudo, talvez a questão central não seja a efetiva ausência de previ-
são legal, mas, sim, o fato de que à legislação vigente não foi dada a melhor 
interpretação ou empregada a melhor técnica, na medida em que deveriam 
ser listados (rol taxativo) os direitos, e não os instrumentos (locação vs. 
built to suit).

Inequívoca a conclusão de que o built to suit era um contrato total-
mente atípico antes da introdução do artigo 54-A na Lei de Locações. De 
igual sorte, em que pese o entendimento majoritariamente contrário, é ra-
zoável a conclusão de que o built to suit não foi inserido na Lei de Locações 
para manter seu caráter atípico e, consequentemente, deixar de ser impac-
tado por todos os benefícios que o reconhecimento de sua tipicidade traz.

O pensamento mais simplista ou objetivo vê sempre no Legislativo a 
solução mais prática. Se o built to suit, de fato, não pode ser levado a re-
gistro na matrícula por se tratar de um contrato atípico não listado no rol 
taxativo do artigo 167, I, da Lei de Registros Públicos, a solução é simples: 
vamos incluir o contrato no rol e a questão está resolvida.

Todavia, o direito obrigacional com eficácia real invocado com o re-
gistro do built to suit já existe, pelo que não estamos a falar da criação de 
direitos reais (vedação correta imposta pela lei), mas sim da impossibilida-
de de aplicação de um direito apenas e tão somente em virtude do nome 
dado ao negócio jurídico.

19 LEITE, C. K. da C. O ingresso dos contratos atípicos no Registro de Imóveis, cit., p. 61.
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Nesse sentido, embora a ampliação do rol do inciso I seja efetivamen-
te uma opção para pôr fim ao debate e trazer ao locatário/contratante a 
segurança desejada, uma vez que finalmente a cláusula de vigência teria 
plena eficácia, tal inclusão colaboraria para comprovar a “incongruência 
técnica legislativa” da construção da Lei de Registros Públicos.

Considerando, portanto, a evolução dos negócios jurídicos e, ainda, o 
dinamismo das relações, evidente que a contínua atualização do rol taxa-
tivo do inciso I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos não parece ser a 
melhor alternativa, já que vai ao encontro, como bem definido por Carlos 
Kennedy da Costa Leite, da “infelicidade do legislador em optar pelo esta-
belecimento de uma listagem embasada em tipificação concreta, ao invés 
de se valer de comandos abstratos, muito mais consentâneos à definição 
dos atos sujeitos a ingresso no Registro de Imóveis”20.

Nesse sentido, considerando que o built to suit já está inserido na Lei 
de Locações, artigo 54-A, a sua inclusão direta no rol do artigo 167 da Lei de 
Registros Públicos não parece a melhor opção.

Conforme já destacado, o built to suit ainda não é uma ferramenta con-
tratual totalmente difundida, havendo claro potencial para sua difusão não 
apenas na prática, mas também acadêmica, de sorte que persiste divergência 
doutrinária sobre sua tipicidade, mesmo após a introdução do artigo 54-A 
na Lei n. 8.245/1991, gerando impacto em sua registrabilidade, relativizando 
os efeitos dos artigos 8º da Lei de Locações e 576 do Código Civil.

Quanto ao artigo 54-A, considerando todas as dúvidas e questiona-
mentos que já surgiram sobre o built to suit ante a possibilidade ou não de 
renúncia dos direitos locatícios (revisional, multa, etc.), fatalmente não é 
nenhum absurdo concluir que, tendo em mira a complexidade envolvida 
nessa relação contratual, o legislador, mesmo ciente de toda a autonomia 
que está vinculada ao tipo contratual, deveria ter sido mais preciso.

Em outras palavras, é muito simplório resumir um contrato dessa 
magnitude às expressões “prevalecerão as condições livremente pactuadas 
no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta Lei”.

Com uma melhor redação, o próprio artigo 54-A potencializaria o 
entendimento da tipicidade do built to suit como sendo uma espécie do 

20 LEITE, C. K. da C. O ingresso dos contratos atípicos no Registro de Imóveis, cit., p. 60.
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gênero locação e, portanto, já incluído no rol do inciso I do artigo 167 da 
Lei de Registros Públicos.

Contudo, a partir dos critérios já explorados, temos por base que os 
contratos típicos podem ser definidos como aqueles que são suficientemen-
te regulados em Lei, ao passo que permitem que as partes adotem, com 
base na Lei, um modelo ou referência e não precisem se preocupar com 
as cláusulas, dado que a própria previsão legal já é essa referência21. Os 
contratos atípicos, por sua vez, não estão suficientemente regulados pela 
lei22, ou seja, “não encontram suas linhas definidoras nos modelos legais”23.

Nesse sentido, a alteração do artigo 54-A, com a complementação do 
quanto já pacificado pela doutrina e jurisprudência e, ainda, deixando cla-
ra sua registrabilidade, exatamente por ser espécie do gênero locação, co-
locaria fim não apenas às incertezas quanto à registrabilidade, ou não, do 
built to suit na matrícula do imóvel e, consequentemente, quanto à relati-
vização, ou não, da eficácia da cláusula de vigência, mas certamente traria 
muito mais segurança jurídica ao built to suit de uma maneira global.   

Ante a complexidade das obrigações que orbitam ao redor de um con-
trato de built to suit e, principalmente, considerando o nível de exposição 
do locatário ante a relativização da eficácia da cláusula de vigência, a im-
portância e relevância da registrabilidade do built to suit é incontroversa.

Ao levar em consideração, portanto, a previsão expressa do built to 
suit no artigo 54-A da Lei de Locações e, também, que a Lei de Registros 
Públicos deve servir para dar suporte ao direito civil e não para restringi-
-lo, a conclusão pela registrabilidade do contrato de built to suit na matrí-
cula é cristalina, principalmente porque não há de se falar em criação de 
qualquer novo direito real, mas sim de permitir que a nova modalidade 
contratual possa efetivar plenamente um direito real já existente por meio 
do registro do contrato (direito obrigacional com eficácia real).

Segundo Carlos Kennedy da Costa Leite, resta evidente que os incisos 
I (numerus clausus) e II (numerus abertus) do artigo 167 da Lei de Regis-
tros Públicos deveriam estar cobertos de “generalidade e de abstração”.

21 VASCONCELOS, P. P. de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995, p. 8.

22 BENEMOND, F. H. Contratos built to suit, cit., p. 80.

23 SZTAJN, R. Atipicidade de sociedade no Direito brasileiro. Tese de livre docência apresentada à 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1987.
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Complementando o raciocínio da abstração do artigo 167, em mo-
mento algum pode ser esquecido que a Lei de Registros Públicos deverá 
– fica claro que na prática não tem sido esse o resultado – servir de suporte 
para o direito civil, sendo que a existência de rol taxativo põe em xeque sua 
efetividade e subordinação24.

Assim, considerando que os artigos 172 e 221 da Lei de Registros Pú-
blicos tratam genericamente do procedimento de registro dos títulos pe-
rante o Registro de Imóveis, uma redação mais técnica e condizente com 
a característica de direito adjetivo do direito registral ante ao direito ci-
vil, cumprindo com os caracteres de generalidade e abstração, estaríamos 
diante, no máximo, de um rol exemplificativo, restringindo a análise de 
registrabilidade ao que de fato importa aos negócios jurídicos: existência, 
validade e eficácia do negócio jurídico.

Podemos dizer que há, de certa maneira, uma confusão causada pela 
doutrina, que insiste em classificar o built to suit como contrato atípico 
misto e, pelo legislador, muitas vezes sem a precisão necessária, fazendo 
com que o texto de lei (Lei de Registros Públicos) não sirva de suporte, 
mas, sim, de barreira.

Assumindo como incontroverso o fato de que o rol do inciso I do arti-
go 167 da Lei de Registros Públicos é taxativo, deve-se dar lugar a uma real 
controvérsia existente no âmbito do registro de imóveis: como o contrato 
de built to suit poderá ser apresentado perante o registro de imóveis?

Embora o inciso I do artigo 167 da Lei n. 6.015/1973 liste a locação 
como registrável, conforme já adiantado, prevalece atualmente o entendi-
do de que o built to suit não seria uma locação, mas um contrato atípico 
misto e, portanto, não se enquadraria no rol descrito na lei. Em outras 
palavras, o built to suit não poderia ser registrado na matrícula do imóvel.

24 “Os caracteres de generalidade e abstração deveriam ser os balizadores da Lei de Registros 
Públicos, posto que, como norma de direito adjetivo, se presta a fornecer subsídios instrumentais 
a uma generalidade de institutos de direito substantivo civil. A lei deveria ser abstrata nesse 
sentido, para lançar uma visão ontológica sobre a matéria, buscando a essência das propriedades 
dos atos de registro e averbação, estabelecendo unicamente que os atos transmissivos e 
declaratórios de propriedade, os constitutivos de ônus e direitos reais, e os constitutivos de 
direitos obrigacionais com eficácia real, seriam registrados, enquanto que os atos modificativos 
e extintivos seriam averbados” (LEITE, C. K. da C. O ingresso dos contratos atípicos no Registro 
de Imóveis, cit., p. 68, grifo do autor).
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Aliás, existem outros exemplos de vedação ao registro na matrícula 
em virtude de ausência de previsão no rol taxativo da Lei de Registros Pú-
blicos: alienação fiduciária de lavoura e produto, contrato de arrendamen-
to rural, promessa de doação, entre outros, deixando claro que a proble-
mática existente entre o dinamismo do mercado e das relações do direito 
privado são incompatíveis com o conceito numerus clausus do inciso I do 
artigo 167 da Lei de Registros Públicos, na medida em que novos negócios 
jurídicos são entabulados inserindo direitos reais já existentes, mas não 
com os nomes previstos no inciso I25.

Sobre esse ponto, importante esclarecer que o rol do inciso I do artigo 
167 da Lei de Registros Públicos não trata apenas de direitos reais puros 
vinculados à aquisição da propriedade, na medida em que “alguns direitos 
pessoais adquirem oponibilidade erga omnes e, por consequência, eficácia 
real, quando submetidos a registro”26.

Também estão tutelados no rol, entre eles, o direito do locatário se 
opor à denúncia vazia do novo proprietário.

Com relação especificamente ao built to suit, apenas para deixar a 
questão temporal bem definida, cabe relembrar que atualmente não se tra-
ta meramente de análise hipotética, na medida em que o entendimento 
vigente, ao menos perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

25 “O comando legal é composto por dois elencos. O primeiro encontra-se objetivado no inc. I, 
contemplando os atos sujeitos a registro; e, o segundo no inc. II, estabelecendo os atos sujeitos à 
averbação. Quando da promulgação da Lei de Registros Públicos, o inc. I do art. 167 contava com 
34 itens sujeitos a registro; e, o inc. II, com 13 itens sujeitos à averbação. Com as desmetódicas e 
assistemáticas inclusões realizadas com o correr do tempo, o inc. I, conta, atualmente, com 42 
itens, enquanto o item II possui, hoje, 30 itens. O rol do inc. I, padece de reprovável desorganização 
hierárquica, promovendo a mesclagem, em confuso mistifório, de direitos reais, contratos de 
formalização pública e particular, títulos de crédito rural, comercial, industrial, além de elementos 
afetos ao direito de família, direito processual civil, dentre outros” (LEITE, C. K. da C. O ingresso 
dos contratos atípicos no Registro de Imóveis, cit., p. 52).

26 GOMIDE, A. J. Contratos built to suit: aspectos controvertidos decorrentes de uma nova 
modalidade contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 131. Ver também: “A relação de 
direitos reais encontra-se inscrita no art. 1.225 do CC/2002, podendo tais direitos ser distribuídos 
em duas categorias: jus in re propria ou direito sobre coisa própria, que possui como único 
elemento, a propriedade; e, jus in re aliena ou direito sobre coisa alheia, abrangendo a superfície, 
as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o 
penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, e, a concessão 
de direito real de uso” (LEITE, C. K. da C. O ingresso dos contratos atípicos no Registro de 
Imóveis, cit., p. 44).
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em decisão proferida já com a vigência do artigo 54-A da Lei de Locações, 
é de que o built to suit não é registrável: “É indispensável para o registro de 
um título expressa previsão no artigo 167, I, da Lei de Registros Públicos, 
ou em outra Lei”.27 

A análise, portanto, não sendo hipotética ou meramente acadêmica, 
adentra nas críticas ao entendimento atual e nas possíveis consequências 
deste entendimento.

De qualquer maneira, de acordo com o quanto discutido até aqui, res-
tou clara a importância do registro do built to suit na matrícula do imóvel 
para que a cláusula de vigência tenha plena eficácia.

Contudo, se, de um lado, o rol do inciso I do artigo 167 da Lei de Re-
gistros Públicos é taxativo (numerus clausus), por outro, o rol do inciso II 
é exemplificativo (numerus apertus), motivo pelo qual não há impeditivo 
legal para a averbação de um contrato não listado no rol, fazendo com que 
o built to suit possa ser averbado, mas não registrado.

Em que pese a averbação valer para formalizar o direito de preferên-
cia e alertar eventual interessado na aquisição do imóvel, ela, por si só, não 
resolve a questão da eficácia da cláusula de vigência.

Nesse sentido, vale destacar que o rol do inciso II não representa qual-
quer polêmica acadêmica, na medida em que a doutrina e a jurisprudência 
são pacíficas no entendimento de que tal rol é meramente exemplificativo em 
virtude do quanto prescrito no artigo 246 da própria Lei de Registros Públicos, 
permitindo averbações na matrícula de itens inicialmente não listados.

Desse modo, cientes de que a averbação não resolve o problema quan-
to à vigência da locação, é inegável que, em uma locação não residencial, 
maior incidência da cláusula, ou, ainda, em uma locação residencial, inú-
meros são os casos em que o locatário realiza benfeitorias, aperfeiçoa o 
imóvel para se adequar às suas necessidades (pessoais/comerciais), tornan-
do ainda mais crítico o cenário em que a locação é prematuramente encer-
rada em virtude da venda do imóvel a um novo proprietário.

Incompreensível, portanto, a indiferença da doutrina, legislação e do 
Judiciário para com a relativização da eficácia da cláusula de vigência nos 
contratos de built to suit. Ora, se já é óbvia a relevância da cláusula de vi-

27 Apelação cível n. 0038666-47.2012.8.26.0100 (VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DE SÃO 
PAULO – VRPSP. Recurso de Apelação: REsp 0038666-47.2012.8.26.0100, cit.).
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gência na locação comum, imperiosa a conclusão de que no built to suit sua 
relevância será ainda maior.

De um lado, está o locador, que assume o risco de investir valor re-
levante para adequar o imóvel para o locatário com a expectativa de não 
apenas recuperar o que investiu, mas também lucrar com a operação, con-
tando que o contrato será integralmente cumprido. Em caso de inadim-
plemento do locatário, além de não receber valores vencidos, poderá não 
receber o valor da multa contratual e ficar com um imóvel vazio por não 
conseguir um novo locatário.

O locatário, por sua vez, não encontra, atualmente, um mapeamento 
completo dos seus riscos. Em linhas gerais, a doutrina pouco fala sobre os 
riscos do locatário e encara o built to suit como se fosse um contrato com 
riscos predominantemente vinculados ao contratado/locador.

Assim, além dos riscos mais básicos vinculados à ineficiência ou impe-
rícia do contratado para construir ou realizar a reforma substancial do imó-
vel, o locatário de um built to suit, embora pouco se fale sobre o assunto, está 
consideravelmente exposto em virtude de eventual relativização da eficácia à 
cláusula de vigência, ante a sua irregistrabilidade no atual cenário.

2.3. Ausência de previsão legal para autorizar  
o registro ou interpretação equivocada da  
legislação vigente: registro vs. averbação

Conforme já abordado, no ordenamento jurídico brasileiro há clara 
distinção entre os direitos pessoais (numerus apertus), direitos das obri-
gações que não sofrem restrição de criação em respeito a autonomia das 
partes, valorizando o dinamismo existente em nossa realidade diária, e os 
direitos reais (numerus clausus), na medida em que apenas a lei cria ou ex-
tingue direitos reais, o que torna antagônica a natureza dos incisos I e II do 
artigo 167 da Lei de Registros Públicos, na medida em que o primeiro é ta-
xativo (numerus clausus) e o segundo é exemplificativo (numerus apertus).

Inicialmente, antes mesmo de adentrar a análise e crítica quanto à 
registrabilidade do built to suit, oportuno alguns esclarecimentos quanto 
às diferenças efetivas entre “registro” e “averbação”.
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Em relação ao tema, Carlos Kennedy da Costa Leite traz palavras es-
clarecedoras ao afirmar que “os registros constituem, pois, os lançamen-
tos efetivados na Matrícula que tenham por finalidade escriturar os atos 
translativos ou declaratórios da propriedade imóvel, os atos constitutivos 
de direitos e ônus reais e os direitos obrigacionais com eficácia real”28. 

Por outro lado, define que as averbações “são os lançamentos feitos na 
Matrícula para indicar a ocorrência de alteração, encerramento ou cance-
lamento de algum registro e até mesmo da própria Matrícula, seja quanto 
à situação física do imóvel”29.

Nesse sentido, conforme já abordado, considerando que o built to suit 
é um contrato atípico misto, ele não será passível de registro. Oportuno, 
ainda, pontuar que a negativa se dá pela ausência do built to suit no rol, e 
não pela inexistência do direito que se pretende proteger com o registro. De 
qualquer maneira, o contrato poderá ser averbado na matrícula do imóvel.

Ao aprofundar a discussão, Alexandre Gomide pontua que, embora o 
built to suit seja classificado como atípico misto (composição entre compra e 
venda, empreitada e locação), “a proibição do registro de um contrato única e 
exclusivamente com fundamento numa interpretação dada ao artigo 167, in-
ciso I, da Lei de Registros Públicos pode limitar o direito dos contratantes”30. 

Para Fernanda Benemond, por exemplo, o built to suit é um contrato 
atípico misto por considerar que a sua regulamentação não é “razoavel-
mente completa” e, portanto, exige que as partes sejam obrigadas a clausu-
lar as obrigações contratuais31.

Contudo, ao mesmo tempo que entendem pela atipicidade do con-
trato, concordam32 que a proteção dada ao contratante/locatário seria por 

28 LEITE, C. K. da C. O ingresso dos contratos atípicos no Registro de Imóveis, cit., p. 20.

29 LEITE, C. K. da C. O ingresso dos contratos atípicos no Registro de Imóveis, cit., p. 20.

30 GOMIDE, A. J. Contratos built to suit, cit., p. 136.

31 BENEMOND, F. H. Contratos built to suit, cit., p. 90.

32 “Assim, entendemos, mais uma vez, que não se pode afastar tal proteção dada pela lei de um contrato 
de built to suit. Considerando que o built to suit também é um contrato de longo prazo – aumentando 
a chance de alienação do imóvel por parte do empreendedor durante o período contratual – e que 
a contratante também realizará investimentos elevador no imóvel, para instalação e divulgação 
de seu estabelecimento, bem como para construir e manter o seu fundo empresarial, somos da 
opinião que se deve dar à contratante a mesma proteção que é dada à locatária no artigo 8º da Lei 
de Locação, ao prever que o contrato deve ser respeitado pelo adquirente do imóvel, contanto que 
esteja em vigor por prazo determinado, contenha cláusula de vigência em caso de alienação e esteja 
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meio do registro da cláusula de vigência na matrícula do imóvel, e não 
mera averbação.

De acordo com Alexandre Gomide, mesmo sendo um contrato atípi-
co, o built to suit deveria ser registrável exatamente para obter oponibilida-
de erga omnes a direitos pessoais, tais como o direito de obstar a denúncia 
vazia pelo novo proprietário, caso o contrato possua cláusula de vigência33.

Aqui reside o foco do problema: embora seja altamente contestável, 
o entendimento de que o built to suit não é um contrato típico, espécie do 
gênero locação, contestável também é sua irregistrabilidade. Para tal aná-
lise, é essencial não perder de vista que o artigo 8º da Lei de Locações fala 
expressamente em averbação da cláusula de vigência na matrícula, e não 
em registro, o que potencializa a confusão.

Nesse sentido, é comum encontrar decisões judiciais, bem como ar-
tigos científicos, fazendo o uso indiscriminado de “registro” e “averbação” 
como se sinônimos fossem. Quando a atecnia aqui abordada envolve uma 
locação, não haverá maiores desdobramentos práticos, na medida em que 
se a intenção das partes foi a eficácia da cláusula de vigência, o contrato 
poderá ser registrado nos moldes do item 3 do inciso I do artigo 167 da Lei 
de Registros Públicos; ou, ainda, se a intenção for formalizar o direito de 
preferência, por exemplo, o contrato poderá ser averbado, nos moldes do 
inciso II do mesmo artigo 167.

A confusão, na verdade, tem origem na própria Lei, uma vez que o 
artigo 8º da Lei de Locações fala em “averbação” e a Lei de Registros Pú-
blicos em “registro”, sendo que a Lei de Registros Públicos, pelo princípio 
da legalidade e da taxatividade, determina que a cláusula de vigência seja 
registrada, e não averbada.

Contudo, ao analisarmos o built to suit nesse contexto, a atecnia traz 
sérias consequências, uma vez que a taxatividade do rol descrito no inciso I 
do artigo 167 não permitirá seu registro, sendo que a eficácia da averbação 
não será a mesma no tocante à cláusula de vigência.

registrado na matrícula do imóvel. Portanto, em nosso entendimento, os oficiais de Cartório de 
Registro de Imóveis devem efetuar o registro/averbação de contratos built to suit nas matrículas 
dos respectivos imóveis, com fundamento no artigo 54-A” (BENEMOND, F. H. Contratos built 
to suit, cit., p. 142).

33 GOMIDE, A. J. Contratos built to suit, cit., p. 138.
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Novamente falando sobre a atecnia, é instintiva a súplica por uma 
redação mais técnica e condizente com a característica de direito adjetivo 
do sistema registral ante ao direito civil, cumprindo com os caracteres de 
generalidade e abstração, sendo que um rol exemplificativo já seria mais 
do que suficiente.

Se levarmos em consideração não apenas (i) a previsão expressa do 
built to suit no artigo 54-A da Lei de Locações – que, a nosso ver, implica 
automaticamente a sua tipicidade por se tratar de espécie do gênero loca-
ção, mas também (ii) que a Lei de Registros Públicos deve servir para dar 
suporte ao direito civil e não para restringi-lo –, a conclusão pela registra-
bilidade do contrato de built to suit na matrícula segue sendo clara.

Nesse sentido, embora passível de crítica, podemos concluir que se 
sustenta a tese que defende que a legislação vigente já seria suficiente para 
autorizar o registro do built to suit na matrícula, uma vez que o contrato de 
locação já está previsto como registrável.

O dinamismo dos negócios e, principalmente, da sociedade atual in-
viabiliza a defesa da tese de que o rol do artigo 167 foi desenvolvido me-
diante uso da melhor técnica legislativa, mas, principalmente, inviabiliza a 
defesa de que o rol deveria conter expressamente o built to suit quando, na 
verdade, já prevê a locação.

A exposição atual dos locatários em um contrato de built to suit se 
deve à soma de um equívoco interpretativo, a classificação do contrato 
como atípico misto, e a uma falha legislativa, na medida em que o direito 
registral, que deveria suportar as relações civis, serve na verdade de obs-
táculo, ante sua incapacidade de acompanhar a mutação ou evolução das 
relações negociais e contratuais.

De qualquer maneira, considerando as divergências já expostas, cabe 
aos operadores do direito o estudo e a identificação de possíveis soluções 
que consigam viabilizar a plena eficácia da cláusula de vigência ou, ao me-
nos, consigam amenizar o nível de exposição dos locatários.
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Conclusão

Para o mapeamento preciso dos riscos do locatário em virtude da re-
lativização da eficácia da cláusula de vigência em built to suit, é necessário 
entender a importância da classificação do built to suit e seu real impacto 
na relação entre as partes, sem deixar de se atentar para os aspectos econô-
micos que orbitam ao redor do built to suit.

Assim, considerando que os contratos típicos podem ser definidos 
como aqueles que são suficientemente regulados em lei, com detalhes e 
requisitos mínimos já fixados na legislação, e que os contratos atípicos, por 
sua vez, não são regulados pela lei, o posicionamento sobre o artigo 54-A 
da Lei de Locações é definitivamente um divisor de águas.

O próprio Projeto de Lei n. 6.562 foi preciso ao definir que o built to 
suit está submetido e integralmente vinculado à Lei de Locações, indican-
do potencialmente sua tipicidade. O texto da lei em si fala em construção 
ajustada e favorece a corrente que o classifica como um contrato atípico.

A despeito de o artigo 54-A não ser tão preciso quanto poderia ou 
deveria ser, é inegável que a locação é o elemento essencial de um built to 
suit, razão pela qual entendemos veementemente que os demais elementos 
que compõem o built to suit nada mais são do que elementos contratuais 
de “meio”, que visam a um único contrato fim: a locação. Por isso, defende-
mos o entendimento de que o built to suit é um contrato típico.

Assumindo, portanto, ser um contrato típico, sob o aspecto da hie-
rarquia das normas que regulamentarão o built to suit em sua plenitude, 
a teoria da absorção, conforme já abordado não seria necessária, uma vez 
que a essência da locação prevaleceria.

Contudo, ciente de que atualmente ainda prevalece o entendimento 
de que o built to suit é um contrato atípico misto, é essencial, para com-
posição da hierarquia das normas jurídicas aplicáveis, a teoria da absorção 
permite que a essência locatícia seja respeitada e, ao mesmo tempo, faz 
com que os demais regimes jurídicos orbitem ao seu redor complementan-
do como elementos secundários.

Independentemente da discussão teórica sobre a classificação do built 
to suit ser extremamente relevante, as discussões não podem permanecer 
no campo acadêmico e, consequentemente, impedir que as partes se aten-
tem a um outro aspecto relevante: o fato de que os contratos de um modo 
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geral são incompletos e jamais conseguirão estipular 100% dos possíveis 
cenários e situações que as partes poderão estar sujeitas ao logo da relação.

Assim, inegável a importância da reflexão sobre como os contratos 
estão sendo discutidos e relativizados no Judiciário, bem como sobre os 
riscos envolvendo análises genéricas que não enfrentam a essência do ne-
gócio jurídico entabulado pelas partes e as consequências econômicas para 
toda uma cadeia de envolvidos – não apenas para as partes. 

Com relação à cláusula de vigência, é nítido que sua função é garantir 
que o vínculo contratual seja mantido mesmo com a venda do imóvel a ter-
ceiros. A inexistência de um mecanismo como este permitiria a exposição 
do locatário, a tal ponto desse poder ser surpreendido a qualquer momento 
com o término da locação em caso de venda do imóvel.

Oportuno, contudo, destacar que a cláusula é impactante não ape-
nas para as partes que compõem o built to suit. Nesse sentido, muitos se 
esquecem que a cláusula também tem impacto direto nas pretensões do 
adquirente, ainda mais se for um empreendedor, uma vez que este terá que 
adequar o início da realização do projeto ao término do contrato de loca-
ção levado à registro, dado que será obrigado a respeitar a locação vigente.

Em outras palavras, a cláusula de vigência, desde que atendidos os 
requisitos legais – o que inclui, evidentemente, o registro do contrato na 
matrícula do imóvel –, representará uma restrição ao direito de proprie-
dade, exatamente em virtude da força imposta pelo registro, sendo que tal 
restrição não deixará de representar uma exceção ao direito de proprie-
dade, na medida em que um contrato firmado entre duas partes (locador/
locatário) gerará efeitos para um terceiro que inicialmente não era parte 
deste vínculo obrigacional.

Todavia, o cenário atual impede que se fale na existência de um real 
equilíbrio contratual, uma vez que de um lado temos o locador amparado 
pela doutrina e pelos Tribunais, considerando que as principais controvér-
sias estão pacificadas, enquanto o locatário segue exposto em virtude da 
taxatividade do rol do inciso I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, 
inviabilizando o registro do contrato.

Evidente, portanto, que os riscos de o imóvel vinculado ao built to suit 
ser adquirido por terceiro não poderão ser minimizados sob o argumento 
de que o imóvel é sob medida e personalizado, já que as chances de um 
fundo de investimento se interessar são reais. Considerando a ausência de 



160

Bruno Maglione Nascimento | André Rodrigues Corrêa

registro, prevalecerá o prazo de 90 dias para desocupação do imóvel em 
caso de venda. 

Não é difícil imaginar a complexidade que envolve a mudança de 
uma fábrica, um supermercado, um galpão industrial ou qualquer outro 
empreendimento desta magnitude, oriundo de um built to suit, uma vez 
que será necessário (i) suspender sua operação, (ii) transferir toda sua es-
trutura, (iii) treinar novos funcionários ou viabilizar a manutenção dos 
mesmos e, ainda, (iv) retomar sua operação empresarial em outro imóvel 
dentro desse prazo.

Em que pese o pensamento mais simplista ou objetivo de sempre dire-
cionar no legislativo a solução mais prática, a intenção deste trabalho nunca 
foi, e segue não sendo, tratar sobre as opções dadas ao locatário para poten-
cialização da sua proteção com base em legislação futura (lege ferenda), mas 
indicar a melhor prática jurídica com base na legislação vigente (lege lata).

É evidente, portanto, que os incisos I (numerus clausus) e II (numerus 
abertus) do artigo 167 da Lei de Registros Públicos deveriam estar cober-
tos de termos abstratos para permitir que a norma jurídica alcançasse sua 
plenitude, ressaltando, novamente, que não há de se falar em permissão 
para que as partes criem novos direitos reais, sob pena de comprometer o 
sistema por completo.

Considerando que o built to suit ainda não é uma ferramenta con-
tratual totalmente difundida, há evidente potencial para sua difusão não 
apenas na prática, mas também na acadêmica. 

Não há maiores discussões sobre o fato de que o built to suit era um 
contrato totalmente atípico antes da introdução do artigo 54-A na Lei de 
Locações. Todavia, em que pese o entendimento majoritariamente contrá-
rio, conforme já abordado, é razoável a conclusão de que o built to suit não 
foi inserido na Lei de Locações para manter seu caráter atípico.

Nesse sentido, a alteração do artigo 54-A, com a complementação do 
quanto já pacificado pela doutrina e jurisprudência e, ainda, deixando clara 
sua tipicidade – exatamente por ser uma espécie do gênero locação –, colo-
caria fim não apenas às incertezas quanto à registrabilidade, mas certamente 
traria muito mais segurança jurídica ao built to suit de uma maneira global.

Todavia, a análise do locatário não deverá ser feita com base nas alte-
rações legislativas que ainda poderão ser feitas.
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Assim, importante que o locatário faça uso dos instrumentos já exis-
tentes e que poderão, ainda que sem a capacidade de substituir a proteção 
dada pela eficácia plena da cláusula de vigência, ao menos potencializar 
sua proteção e sua posição em eventual negociação.

De um lado está o locador, que assume o risco de investir valor re-
levante para adequar o imóvel para o locatário com a expectativa de não 
apenas recuperar o que investiu, mas também lucrar com a operação – 
contando que o contrato será integralmente cumprido.

Caso ocorra o inadimplemento do locatário, o locador, além de não 
receber valores vencidos, poderá não receber o valor da multa contratual 
e, ainda, ficar com um imóvel vazio por não conseguir um novo locatário.

O locatário, por sua vez, não encontrava, até aqui, um mapeamento 
completo dos seus riscos. Em linhas gerais, a doutrina pouco falava sobre 
os riscos do locatário e encarava o built to suit como se fosse um contrato 
com riscos predominantemente vinculados ao contratado/locador. 

Embora passível de crítica, podemos concluir que se sustenta a tese 
que defende que a legislação vigente já seria suficiente para autorizar o re-
gistro do built to suit na matrícula, uma vez que o contrato de locação já 
está previsto como registrável.

O dinamismo dos negócios e, principalmente, o dinamismo da socie-
dade atual, inviabilizam a defesa de que o rol do artigo 167 foi desenvol-
vido com a melhor técnica legislativa, mas, principalmente, inviabiliza a 
defesa de que o rol deveria conter expressamente o built to suit quando, na 
verdade, já prevê a locação.

Em outras palavras, a exposição atual dos locatários em um contrato 
de built to suit se deve à soma de um equívoco interpretativo, classificação 
do contrato como atípico misto, e a uma falha legislativa – na medida em 
que o direito registral, que deveria suportar as relações civis, serve na ver-
dade de obstáculo, ante sua incapacidade de acompanhar a mutação ou 
evolução das relações negociais e contratuais.

Na busca pela manutenção de preços competitivos e da eficiência e, 
ainda, para evitar novos custos de transação, é importante sempre destacar 
que eventuais alterações contratuais provavelmente impactarão na estru-
tura padronizada que o mercado conhece e, consequentemente, alterar os 
custos da negociação.
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Aqui reside o foco do problema: embora seja altamente contestável, 
destacando nosso entendimento de que o built to suit é um contrato típico, 
espécie do gênero locação, contestável também é sua registrabilidade. Para 
tal análise, é essencial não perder de vista que o artigo 8º da Lei de Loca-
ções fala expressamente em averbação da cláusula de vigência na matrícu-
la, e não em registro, o que potencializa a confusão.

Nesse sentido, é completamente comum encontrar decisões judiciais, 
bem como artigos científicos, fazendo o uso indiscriminado de “registro” e 
“averbação” como se fossem sinônimos, deixando claro que, a despeito de 
serem utilizadas como sinônimos, não são.

Assim, considerando não apenas a averbação do built to suit para ga-
rantir ao locatário o direito de preferência na aquisição do imóvel em caso 
de alienação, mas também a previsão de cláusula de respeito à locação, as 
chances de o comprador ter ciência inequívoca estarão potencializadas, 
assim como a proteção do locatário dentro deste contexto.

Um contrato com cláusula de direito de preferência averbado, com 
cláusula de respeito à locação e, ainda, cláusulas quantificando o valor da 
indenização devida ao locatário em caso de desrespeito pelo locador não 
substituem o registro da cláusula de vigência, mas, certamente, colocam o 
locatário em situação extremamente mais vantajosa com chances de utili-
zar mecanismos que permitam à manutenção da locação ou ao menos que 
o indenizem satisfatoriamente.

Portanto, sem prejuízo da correta utilização dos mecanismos de pro-
teção já existentes na Lei de Locações, certamente o caminho para escla-
recer e difundir o debate sobre o tema passa pela atuação mais robusta 
e significativa das entidades vinculadas ao direito imobiliário e mercado 
financeiro. A fixação de diretrizes para ajustar a interpretação do texto 
vigente é certamente a opção mais econômica e rápida à disposição.
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Prefácio ao Artigo 6

Daniela Monteiro Gabbay

Foi um enorme prazer orientar o Diogo no Mestrado Profissional da 
FGV DIREITO SP, que escreveu uma interessantíssima dissertação sobre 
a publicação das decisões arbitrais e jurisprudência. Diogo recebeu a nota 
10 em sua banca final de defesa do trabalho, pelas gabaritadas professoras 
Lie Uema do Carmo e Selma Maria Ferreira Lemes, e teve a sua dissertação 
posteriormente publicada em livro1. 

A confidencialidade, embora não seja da essência da arbitragem, é 
comumente vista como uma das principais vantagens para a escolha desse 
método de solução de conflitos, de forma que Diogo foi corajoso na escolha 
do tema, ao olhar também para as vantagens que a publicidade da arbitra-
gem pode trazer ao instituto e abordar diretrizes de “como” essa divulga-
ção poderia ser feita, em termos de conteúdo e formato.

Diogo vai além da publicidade dos procedimentos envolvendo a Ad-
ministração Pública, matéria já sedimentada na esfera prática e normativa, 
e analisa os efeitos positivos da divulgação de decisões de arbitragens co-
merciais em geral, abordando o tema polêmico da formação de jurispru-
dência arbitral a partir de dados concretos de sistemas arbitrais em que já é 
possível aferir atualmente as vantagens da publicidade, como a arbitragem 
de investimento e a arbitragem desportiva.

Em sua pesquisa Diogo ouviu instituições arbitrais para sugerir di-
retrizes de publicação das decisões arbitrais, entendendo que elas ocupam 
lugar privilegiado para incentivar e viabilizar essa publicidade, e concluiu 
que a transparência das decisões rompe com a insegurança sobre o funcio-
namento do procedimento arbitral, o alto custo de informação e barreira 

1 SILVA, D. D. da. Publicação das decisões arbitrais: critérios para a formação de uma jurisprudência 
arbitral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.
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de entrada, contribuindo para o melhor desenvolvimento do sistema arbi-
tral, como parte do sistema de justiça.

Tal como se espera dos melhores trabalhos do Mestrado Profissional, 
Diogo partiu de um problema de pesquisa prático e gerou impacto, sendo 
seu trabalho mencionado em acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo 
ao tratar a publicidade das decisões arbitrais2. 

Diogo foi um pesquisador muito dedicado, que soube desenvolver seu 
trabalho com seriedade e qualidade, e cujo artigo ora produzido será mui-
to útil aos estudiosos de arbitragem.

2 TJSP AI n. 2280523-83.2020.8.26.0000, 1ª Câm. Dir. Empresarial, rel. Des. Cesar Ciampolini, 
j. 28/04/2021; TJSP AI n. 2276558-97.2020.8.26.0000, 1ª Câm. Dir. Empresarial, rel. Des. Cesar 
Ciampolini, j. 28/04/2021.
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Artigo 6 
Divulgação das Decisões Arbitrais

Diogo Dias da Silva

1. Divulgação e Confidencialidade

Muito já se falou acerca da confidencialidade arbitral. Ela, sem dúvida, 
é uma das grandes vantagens para as arbitragens comerciais e deve estar dis-
ponível aos usuários dentre as ferramentas para esse tipo de procedimento.

Contudo, há também um outro lado, o da divulgação das decisões ar-
bitrais, que merece igualmente atenção. Com efeito, há razões relevantes e 
interesses legítimos a favor da publicidade da jurisdição arbitral1 e este é o 
tema que nos propomos a tratar neste artigo, dentro da limitação de recorte.

Cabe ressaltar que as considerações expostas neste trabalho não de-
vem ser tomadas como oposição à confidencialidade arbitral, instituto 
que estimamos e que quando regularmente empregado representa um dos 
atrativos da arbitragem comercial.

Vale lembrar que a regra adotada no sistema jurisdicional brasileiro é a 
da publicidade dos atos processuais. O processo como instrumento de reali-
zação de justiça não é apenas um instrumento técnico, mas sobretudo ético2, 
que visa à pacificação dos conflitos sociais de forma isonômica e imparcial.

Em razão das peculiaridades da arbitragem comercial doméstica, 
cujo objeto deverá ser sempre de natureza patrimonial e disponível, admi-
te-se a confidencialidade do procedimento.

1 Utilizamos a expressão jurisdição arbitral como equivalente à capacidade de dizer o direito 
(jurisditio) emitida por meio das sentenças e demais tutelas proferidas por um tribunal arbitral 
para garantia da justiça, portanto, dentro de um contexto da atividade judicante.

2 GRINOVER, A. P.; CINTRA, A. C. de A.; DINAMARCO, C. R. Teoria geral do processo. 18. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
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Porém, não custa ressaltar que a confidencialidade, dentro do marco 
legal atual, será sempre a exceção. Nesse sentido, alinham-se o art. 189, IV, 
do Código de Processo Civil e parte relevante da jurisprudência3.

Porém, considerando que tenha sido a confidencialidade arbitral le-
gitimamente estabelecida, seria ela suficiente para impedir a divulgação 
de qualquer conteúdo respectivo ao procedimento, inclusive o conteúdo 
jurisdicional das decisões arbitrais?

Já tivemos oportunidade de defender que a ideia de confidencialidade 
geral e absoluta do procedimento, muitas vezes defendida como inata à 
própria arbitragem, vem sendo afastada. O sigilo cada vez mais cede espa-
ço para a transparência, desejável em toda atividade jurisdicional, e tam-
bém pelo reconhecimento de interesses legítimos em conhecer o teor da 
jurisdição arbitral4.

Avaliados os principais direitos em contraposição, entendemos que a 
confidencialidade pode ser afastada (i) diante de interesse social, (ii) quan-
do a divulgação for necessária para permitir exercício do direito de ação ou 
de defesa e (iii) sempre que houver consenso entre as partes.

Do ponto de vista social, entre todos os efeitos da publicidade da ju-
risdição, a compreensão do Direito e a promoção de segurança jurídica se 
afiguram como os fenômenos mais importantes.

3 STJ, CR 11707, j. 26/04/2017, Min. Laurita Vaz, monocrática; TJRJ, Agravo de Instrumento n. I 
0064405-21.2015.8.19.0000, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Gilberto Campista Guarino, j. 24/02/2016; 
TJSP; Agravo de Instrumento n. 2071707-62.2021.8.26.0000; Relatora: Ana Lucia Romanhole 
Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/09/2021; 
Data de Registro: 14/09/2021; TJ/SP, Agravo de Instrumento n. 2259754-88.2019.8.26.0000, 
Relator: Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, julgado em 3/2/2020, TJ/SP, Agravo 
de Instrumento n. 2122048-29.2020.8.26.0000, Relator: Des. Alexandre Lazzarin, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, julgado em 29/10/2020; TJSP, Agravo de Instrumento n. 
2090719-38.2016.8.26.0000 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo 
Negrão, j. 25/05/2018; TJSP Agravo de Instrumento n. 2040522-11.2018.8.26.0000, 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Rel Grava Brazil, j. 23/05/2018; TJSP; Agravo de Instrumento n. 
2131353-42.2017.8.26.0000; Relator: Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; 
Data do Julgamento: 29/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017; TJSP, Agravo de Instrumento 
n. 2025056-45.2016.8.26.0000 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Hamid 
Bdine; j. 15/06/2016.

4 Fazemos referência especialmente aos capítulos 1.2 e 3.4 da obra de nossa autoria: Publicação 
das decisões arbitrais: critérios para a formação de uma jurisprudência arbitral. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2021.
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2. Evolução como Subproduto da Jurisdição

O conhecimento da jurisdição estimula o progresso da ciência jurí-
dica e beneficia a sociedade, ao propiciar a consciência da interpretação 
sobre as regras jurídicas em força.

No exercício de sua função, o julgador não está adstrito à fria aplicação 
da lei, mas, ao contrário, exerce um importante papel interpretativo, deduzin-
do a regra jurídica aplicável, seu emprego e extensão diante da realidade dos 
fatos e a relação jurídica segundo o contexto temporal em que ocorreram.

Diante de seu caráter geral, a lei é naturalmente um postulado amplo, 
muitas vezes abstrato, e impessoal. Sua aplicação carece do papel inter-
pretativo do julgador para que este esclareça qual a correta forma de sua 
interpretação no caso concreto. Além disso, não raro, a casuística registra 
o conflito (aparente ou real) de regras, normas e princípios, que necessitam 
ser harmonizados para a pretendida pacificação da disputa.

Assim, aquele que arbitra um conflito desempenha uma atividade 
criativa e criadora do Direito. Destaque-se que, salvo nos julgamentos por 
equidade, não se espera do julgador que crie a regra, mas sim que exerça 
atividade com caráter científico, com aplicação dos critérios legais, racio-
nais e em observância aos princípios gerais de direito. 

Isto é, por meio da jurisdição se exerce o papel de completar, tem-
perar, modernizar e aperfeiçoar a norma jurídica. A expressão do Direito 
por meio de como produto da jurisdição oferece melhor compreensão da 
ciência jurídica, o conhecimento das coisas divinas e humanas e a ciência 
do justo e injusto na expressão de Ulpiano5.

Conhecer a palavra dos tribunais (também dos arbitrais) é funda-
mental para conhecer o direito na prática, para que se possa complemen-
tar o estudo da ciência jurídica e para que possa resultar na construção e 
modernização da lei, principalmente quando reiterados.

Ocorre que, em razão da confidencialidade, amplamente aplicada aos 
procedimentos arbitrais comerciais, as decisões e sentenças arbitrais en-
volvendo litígios desta natureza são raramente divulgadas, inviabilizando 
que se forme um corpo de decisões suficientemente abrangente para revelar 
como o Direito vem sendo compreendido e aplicado na jurisdição arbitral.

5 “divinarum, atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia” (Digesto, I, 1, 10, 2).
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Essa preocupação se agrava quando observado o crescimento siste-
mático da quantidade dos litígios comerciais que vem sendo resolvidos 
por meio de arbitragem6. Vozes abalizadas já tiveram a oportunidade de 
se levantar no sentido da necessidade da divulgação das decisões arbitrais, 
ressaltando o cunho científico de tais decisões e a indesejada imprevisibi-
lidade que decorre de seu desconhecimento7,8,9.

Mais grave, ainda, é o caso das câmaras arbitrais setoriais e de adesão 
obrigatória como, por exemplo, a Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE)10, que retiram do judiciário a apreciação de litígios sobre 
determinados temas e não devolvem à sociedade nenhuma ou quase ne-
nhuma orientação jurisdicional sobre os assuntos arbitrados.

Essa escassez de publicidade jurisdicional provoca um prejuízo téc-
nico-científico para o aprimoramento do Direito, mas também retira da 
sociedade um importante capital social composto pela segurança jurídica, 
bem jurídico que possui também relevância econômica.

3. Perspectiva Socioeconômica

O Direito é um importante instrumento de estruturação e alocação de 
incentivos e, portanto, de prescrição de comportamento. Nesse aspecto, do 

6 Em estudo coordenado por Selma Lemes, entre 2010 e 2017, o número de casos entrantes nas 
principais instituições arbitrais passou de 128 para 1567. O trabalho também aponta que no 
período de oito anos os valores envolvidos os procedimentos arbitrais conduzidos pelos principais 
centros do país representaram mais de R$ 87 bilhões. Pesquisa – 2018 – Arbitragem em números 
e valores. Seis Câmaras. 8 anos. Período de 2010 (jan./dez) a 2017 (jan./dez.). Disponível em: 
http://selmalemes.adv.br/artigos/An%C3%A1lise%20Pesquisa%20Arbitragens%20Ns.%20e%20
Valores-%202010%20a%202017%20-final.pdf. Acesso em: 22 maio 2020.

7 LEMES, S. M. F. Arbitragem na concessão de serviços públicos: arbitrabilidade objetiva. 
Confidencialidade ou publicidade processual? Disponível em: http://selmalemes.adv.br/artigos/
artigo_juri15.pdf. Acesso em: 6 maio 2018.

8 LEVY, D. Aspectos polêmicos da arbitragem no mercado de capitais. Revista Brasileira de 
Arbitragem, n. 27, 2010.

9 FONSECA, R. G.; CORREIA, A. de L. A confidencialidade na arbitragem, fundamentos e limites. 
In: LEMES, S. M. F.; BALBINO, I. (coords.). Arbitragem: temas contemporâneos. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012, p. 425.

10 A Resolução Normativa ANEEL n. 109/04, institui arbitragem obrigatória para a resolução das 
divergências entre os agentes vinculados à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
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ponto de vista econômico, não importa se a regra jurídica decorre de fonte 
legislativa ou de construção pelo reiterado entendimento jurisdicional.

Muitas vezes é mais importante conhecer a jurisprudência do que o 
texto abstrato da norma, porque a jurisprudência é capaz de produzir dire-
trizes tão eficazes (senão mais eficazes) do que o quanto disposto na letra 
fria da lei. Afinal, parafraseando Chiovenda (1935), a vontade concreta da 
lei é aquilo que o juiz diz ser11. 

A cognição do entendimento jurisprudencial atua como importante 
norteador da conduta racional e do planejamento dos agentes econômicos. 
Esse conhecimento quanto ao direito aplicado (ou aplicável) permite a pre-
venção de litígios, bem como abrevia o tempo de resolução dos conflitos. Do 
ponto de vista da análise econômica, isso equivale a dizer que a existência 
de uma jurisprudência consolidada melhora a alocação dos riscos e reduz os 
custos de transação porque estabilizam as expectativas dos agentes. 

Pargendler e Salama (2013) anotam que, ao tornar a regra do jogo 
mais clara, a jurisprudência cria incentivos, pois, altera os custos relativos 
de diferentes condutas. Ao assim proceder, determinadas ações (ou omis-
sões) se tornam mais prováveis, afetando, consequentemente, o comporta-
mento da coletividade12.

É justamente esse ambiente de previsibilidade que incentiva a coo-
peração entre os agentes estimulando a autocomposição. Isso evitaria os 
custos de adjudicação do conflito por meio de um julgamento, bem como 
se apresenta como um verdadeiro desestímulo a comportamentos oportu-
nistas que eventualmente visem a se beneficiar da incerteza jurídica.

De igual maneira, o conhecimento ex ante dos riscos, dos deveres e 
das possíveis consequências de incumprimento, permite evitar desembol-
sos de recursos causados não só pela busca de segurança e controle do pro-
cesso, mas também por um período mais longo de indefinição, enquanto 
durar o litígio judicial ou arbitral e os custos aí envolvidos13.

11 CHIOVENDA, G. Istituzioni di diritto processuale civile. 2. ed. Nápoles: Dott. Eugenio Jovene, 
1935, v. 1.

12 PARGENDLER, M.; SALAMA, B. Direito e consequência no Brasil: em busca de um discurso 
sobre o Método. Revista de Direito Administrativo, v. 262, jan.-abr. 2013.

13 Sobre o aumento de litigiosidade em decorrência da incerteza jurídica, vide: DARI-MATTIACCI, 
G.; DEFFAINS, B. Uncertainty of Law and the Legal Process. Journal of Institutional and 
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Em outras palavras, tornar público o conteúdo informacional prove-
niente da atividade jurisdicional, aproxima o sistema do modelo de merca-
do perfeito no qual sempre encontrará uma solução eficiente se os agentes 
puderem negociar sem custos de transação14.

A carência de jurisprudência resultante, supostamente, da confiden-
cialidade da jurisdição arbitral, atenta contra essa eficiência, inibe as ativi-
dades por excesso de precaução e aumenta os custos informacionais e de 
monitoramento das atividades jurisdicionais.

Carmo esclarece que o conhecimento jurídico é um elemento-chave 
para a tomada de decisões na negociação e redação dos contratos, incluin-
do-se nesta compreensão o conhecimento que advém da experiência, ma-
teriais doutrinários e produção jurisprudencial15.

O aumento dos procedimentos arbitrais é diretamente proporcional 
ao êxodo do judiciário, resultando na escassez informacional sobre como 
importantes questões jurídicas são solucionadas. 

Após analisar uma extensa quantidade de dados produzidos entre 
1962 e 2004 no judiciário Norte-Americano, Marc Galanter (2004)16 afir-
ma que há um declínio no número de casos levados a julgamento estatal 
naquela jurisdição. 

O aludido autor relata uma crescente perda de centralidade na fun-
ção estatal de adjudicação dos conflitos, os quais vêm sendo largamente 
submetidos a fóruns onde os julgamentos ocorrem sob pouca ou nenhuma 
visibilidade pública. Esses julgamentos, tipicamente confidenciais, pouco 
ou nada acrescentariam ao corpo de conhecimento jurídico ou ao apren-
dizado do Direito17.

Theoretical Economics, v. 163, n. 4, p. 627-656, dez. 2007. Disponível em: https://ssrn.com/
abstract=869368. Acesso em: 21 jul. 2018.

14 MANKINW, N. G. Introdução à Economia. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2005.

15 CARMO, L. U. do. The Social Transaction Costs of Confidentiality in Commercial and Corporate 
Arbitration: Insights from Brazil, working paper. Disponível em: https://web.law.columbia.edu/
sites/default/files/microsites/public-research-leadership/lie_carmo_-_the_social_cost_of_
confidentiality_in_commercial_and_corporate_arbitration.pdf. Acesso em: 8 jul. 2022.

16 GALANTER, M. The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal 
and State Courts. Journal of Empirical Legal Studies, v. 1, n. 3, p. 459-570, nov. 2004. 

17 GALANTER, M. The Decline of Trials in a Legalizing Society. Valparaiso University Law Review, v. 
51, 2017, p. 577. Disponível em: https://scholar.valpo.edu/vulr/vol51/iss3/2. Acesso em: 10 ago. 2020.
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O pesquisador identificou que, embora haja um aumento natural de 
casos entrantes, inclusive em razão do crescimento populacional, os tribu-
nais norte-americanos resolvem o mérito de um número cada vez menor 
de litígios. A asserção de Galanter é a de que os litigantes, principalmen-
te em casos envolvendo indenizações (torts) e disputas contratuais, têm 
preferido soluções negociadas à tutela judicial18, relegando ao judiciário o 
julgamento de temas como direitos civis (civil rights)19.

Além das razões frequentemente reconhecidas como estímulos à tran-
sação (v.g., risco processual, tempo de tramitação, custos e qualidade do jul-
gamento), Galanter destaca que a incerteza, em razão da falta de preceden-
tes judiciais, acaba por levar os advogados a preferirem a segurança de um 
acordo20. Nesta espiral, quanto menos são os casos levados a julgamento no 
judiciário, menor o corpo de conhecimento jurídico e maior a insegurança.

Essa realidade revela que o alcance e a funcionalidade da jurisprudên-
cia do Poder Judiciário em importantes setores de conhecimento vêm se 
atrofiando diante do crescente protagonismo da arbitragem, cuja atividade 
jurisdicional não é difundida sob o fundamento da confidencialidade.

Na prática, o conhecimento da jurisprudência, assim entendido como 
conjunto da jurisdição, fica restrito aos poucos atores que participam com 
frequência desses processos, redundando em insegurança e nos males nor-
malmente a ela atribuídos: alto custo de informação, barreiras de entrada, 
assimetrias informacionais e escalada dos custos de transação.

Carmo21 assevera que a falta do conhecimento jurídico vigente tem 
como consequência a redução de previsibilidade e incremento da incerte-
za, entendida esta como a dificuldade de prever como os julgadores aplica-
rão a lei em caso de disputa entre as partes. E, como resultado, tal incerteza 

18 GALANTER, M. The Decline of Trials in a Legalizing Society. Valparaiso University Law Review, v. 
51, 2017, p. 577. Disponível em: https://scholar.valpo.edu/vulr/vol51/iss3/2. Acesso em: 10 ago. 2020.

19 GALANTER, M. The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal 
and State Courts. Journal of Empirical Legal Studies, v. 1, n. 3, nov. 2004, p. 468.

20 GALANTER, M. The Decline of Trials in a Legalizing Society. Valparaiso University Law Review, v. 
51, 2017. p. 577. Disponível em: https://scholar.valpo.edu/vulr/vol51/iss3/2. Acesso em: 10 ago. 2020.

21 CARMO, L. U. do. The Social Transaction Costs of Confidentiality in Commercial and Corporate 
Arbitration: Insights from Brazil. Working Paper, Disponível em: https://www.law.columbia.
edu/sites/default/files/microsites/publicresearchleadership/lie_carmo_the_social_cost_of_
confidentiality_in_commercial_and_corporate_arbitration.pdf. Acesso em: 7 mar. 2020.
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jurídica produzirá pelos menos quatro prováveis consequências: o aumen-
to de custos de negociação, a redução dos incentivos para o cumprimento 
contratual, e o aumento dos custos pré-litigiosos e maior probabilidade de 
instauração de um litígio.

Se por um lado, o conhecimento do direito aplicado pelos julgado-
res gera segurança jurídica, sua ausência aumenta os custos privados de 
autocomposição, pois as partes têm dificuldades de estimar o resultado 
esperado, seja do ponto de vista da interpretação de uma determinada lei, 
ou diante da ausência de uma jurisprudência clara e dominante em uma 
área envolvendo regras judiciais”22.

Desta maneira, a publicidade das decisões jurisdicionais possui relevante 
contribuição a oferecer à sociedade, porque esse conhecimento gera segurança 
jurídica, nivela as expectativas dos agentes e reduz os custos de transação.

O Estado é o maior interessado na jurisdição. É por meio dela que se 
oferece a pacificação social (uma de suas atribuições mais fundamentais), 
distribui a justiça, dá-se efeito aos preceitos legislativos de ordem geral e, em 
última instância, confere-se legitimidade na prática da autoridade estatal.

Além disso, como antes visto, a jurisdição possui sensível interesse 
social, pois ela é ferramenta de construção, consolidação e evolução da 
ciência do Direito. Assim, o conhecimento da jurisdição é relevante para 
a sociedade tendo em vista que, a partir dele, forma-se uma compreensão 
capaz de gerar a transformação social e tecnológica, modificando ou suple-
mentando o texto legal. 

As tendências e perspectivas acrescentadas pela jurisdição ao Direito 
oferecem novos pontos de vista, conceitos, interpretações e ferramentas 
importantes para a evolução social. Contudo, a jurisdição somente terá 
efeitos de um conhecimento científico efetivo após a sua divulgação.

Do mesmo modo, é a publicidade que permite a visibilidade das 
decisões jurisdicionais como um acervo, bem como que se construa seu 
agrupamento em conjuntos de entendimentos harmônicos, comumente 
denominada jurisprudência. O conhecimento científico depende essen-
cialmente da socialização com os demais agentes da comunidade jurídica. 

22 GICO JR., I. T. O capital jurídico e o ciclo da litigância. Revista Direito GV, São Paulo, v. 9, n. 
2, p. 435-464, dez. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S180824322013000200003&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 21 jul. 2018.
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A partir daí, esse conhecimento poderá ser assimilado, aplicado e amplia-
do, aprimorando o bem-estar social.

Some-se a isso que a divulgação da jurisdição fortalece a sociedade, 
pois promove a igualdade e gera segurança jurídica, um bem relevante tan-
to no contexto social quanto no aspecto econômico.

Não obstante a percepção da importância da intercessão dos efeitos 
da atividade da jurisdição e da ordem econômica serem anteriores, Bu-
chanan (2000) desenvolve a ideia de que a segurança jurídica compõe um 
capital jurídico, verdadeiro bem público de uma sociedade, usufruído ao 
longo do tempo de sua perpetuação23.

Em 1976, Landes e Posner (1976) elaboraram um modelo econômico 
baseado na teoria da formação de capital e dos investimentos. O seu ponto 
de partida é o de que a jurisprudência consolidada representa um inves-
timento de capital que contribui para um sistema de resolução de litígios 
mais eficiente24.

Isto é, o conhecimento sobre o conjunto de regras jurídicas previsi-
velmente aplicáveis a um caso concreto constituiria um capital jurídico 
relevante, pois, ao gerar segurança jurídica, contribuiria para orientar a 
conduta dos agentes, bem como para um sistema de resolução de litígios 
mais eficiente, promovendo estabilidade e crescimento econômico25. 

Em estudo que analisou evidências empíricas em diversos países, La 
Porta (1998)26 apresentou interessante relação estatística entre a existência 
de regras efetivas de proteção de direitos dos investidores e o desenvolvi-
mento econômico. Sobre esse fundamento, o autor conclui que nos países 
onde a proteção jurídica é mais efetiva (segurança jurídica) maior é o estí-
mulo ao desenvolvimento econômico.

23 BUCHANAN, J. M. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Indianapolis: 
Liberty Fund, 2000 [1975], v. 7.

24 LANDES, W.; POSNER, R. Legal Precedent: A Theoretical and Empirical Analysis. Journal of 
Law and Economics, v. 19, p. 249-308, 1976.

25 GICO JR., I. T. O capital jurídico e o ciclo da litigância. Revista Direito GV, São Paulo, v. 9, n. 
2, p. 435-464, dez. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S180824322013000200003&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 21 jul. 2018.

26 LA PORTA, R.; S., F. L.; SHLEIFER, A. Journal of Political Economy, v. 106, n. 6, p. 1113-1155, 
dez. 1998.
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Visto de outra maneira, quanto maior a certeza sobre a solução provável 
a ser adjudicada aos conflitos, mais preparados estarão os agentes para nego-
ciar contratos, tomar decisões, estabelecer relacionamentos de longo prazo e 
cooperar, sem a necessidade de realizar investimentos para transacionar.

O economista Gico Jr. (2013) assevera que a jurisdição, embora exer-
cida para resolver um litígio específico, acaba por completar e desenvolver 
esse capital jurídico como um subproduto, não intencional dos incentivos 
privados dos litigantes, uma externalidade positiva27.

Do ponto de vista econômico, a jurisdição possui função estruturante 
na formação do capital jurídico de uma sociedade. Ainda que o conjunto 
de regras seja, em um primeiro momento, ditado pela atividade legislativa, 
é na atividade jurisdicional que as normas ganharão eficácia e eficiência e 
que serão confirmadas, adaptadas ou até rejeitadas conforme a interpreta-
ção conferida pelo julgador segundo sua competência.

Dessa maneira, há um interesse coletivo legítimo para a socialização 
da jurisdição não só judicial, mas também arbitral, a fim de permitir a 
evolução da ciência jurídica e as transformações sociais. De igual forma, 
a divulgação da jurisdição é fundamental para a formação de um capital 
jurídico, bem que pertence à sociedade e que representa, como visto, um 
recurso relevante para o desenvolvimento econômico da nação.

Logo, diante da relevância do conhecimento da jurisdição arbitral, a 
confidencialidade não pode ser empregada para subtrair ou reduzir o capital 
jurídico da sociedade, em prejuízo do bem-estar coletivo, em prejuízo da 
ciência e em prejuízo do próprio Direito, no qual se inclui o sistema arbitral.

4. Missão do Poder Jurisdicional

Por meio da Lei de Arbitragem28, o Estado outorgou aos árbitros não 
só o poder para solucionar conflitos, mas também os investiu com a auto-
ridade de dizer o direito: a jurisdição29.

27 GICO JR., I. T. O capital jurídico e o ciclo da litigância. Revista Direito GV, São Paulo, v. 9, n. 
2, p. 435-464, dez. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S180824322013000200003&lng=pt&nrm=iso Acesso em:  21 jul. 2018.

28 Lei n. 9.307/1996.

29 Como explicitado anteriormente, a expressão jurisdição é aqui utilizada como equivalente a 
capacidade de dizer o direito (jurisditio).
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Para reforçar a ideia de que a jurisdição é outorgada pelo Estado por 
meio da Lei de Arbitragem, vale dizer que os conflitos arbitrados fora dos 
limites e da aplicação direta do quanto disposto na Lei n. 9.307/1996 de-
penderão de homologação judicial para ter eficácia jurisdicional, como, 
por exemplo, as sentenças arbitrais estrangeiras.

Se é verdade que a competência jurisdicional e a autoridade do árbitro 
decorrem da lei, parece ser natural que aquele que exerce qualquer função 
conferida pelo Estado também deva orientar o seu agir observando o melhor 
interesse público. Isso inclui a publicidade da jurisdição objetivando a con-
servação e aprimoramento do Direito, em benefício mediato da coletividade.

O árbitro possui a nobre função de adjudicar conflitos e dizer o direito, 
de forma independente e desvinculada do Executivo, Legislativo ou Judiciá-
rio. Nesse sentir, espera-se que ele venha a contribuir para o capital jurídico 
da Sociedade e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

Isso equivale a dizer que a função do árbitro deve ser percebida como 
mais extensa do que aquela que lhe solicitaram as partes do litígio, pois, 
também o Estado confere ao julgador a autoridade (função e atividade) 
para declarar o direito no exercício da judicatio. Embora proferida dentro 
do processo, o interesse legítimo sobre a jurisdição, isto é, os seus funda-
mentos e a solução adotada, expande-se para toda a sociedade.

Lembre-se que uma das vantagens da arbitragem está no fato de o 
conflito ser resolvido por árbitros especialistas na matéria em discussão. 
Portanto, é inegável o interesse sobre os fundamentos e soluções por eles 
ditados, com vantagens, por exemplo, para os órgãos reguladores, para 
aqueles indivíduos que possam se encontrar em situação análoga e para a 
sociedade como um todo, já que esse conhecimento poderá espelhar regra 
de conduta, seja profilática, seja corretiva da postura dos indivíduos.

O árbitro realiza função social quando aplica o direito, quando diz 
o direito, quando cria e constrói regras e preceitos jurídicos. Em outras 
palavras, ao exercer a jurisdição, o árbitro participa da construção de uma 
justiça social, pois, ao pacificar conflitos, contribui para a paz social, para 
a consolidação das leis do Estado (coesão social) e para o Estado de Direito 
(afirmação da lei).

Considerando, ainda, a autoridade que a Lei de arbitragem confere 
ao árbitro, colocando-o em igualdade na função e na atividade do juiz, a 
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publicação das sentenças arbitrais parece ser decorrência natural de uma 
necessária transparência no exercício da autoridade legal.

É contraditório ao Estado de Direito que o exercício de função por ele 
outorgada seja desenvolvida de forma secreta. A transparência é princípio 
inerente ao exercício do poder de estado, seja essa atividade desempenhada 
de forma direta ou delegada. Portanto, de certa maneira, haveria uma in-
coerência ao se sustentar que a jurisdição outorgada pela Lei de Arbitragem 
pudesse ser praticada de maneira oculta.

Sob outro viés, elevar a confidencialidade ao grau de impedir a divulga-
ção da jurisdição arbitral resulta em incerteza, diminuição do capital jurídico, 
obsolescência do Direito e o prejuízo social. Nesse ponto, o desconhecimento 
poderia, inclusive, ser fator de desencorajamento da utilização do sistema, na 
medida em que não haveria conhecimento quanto à aplicação das regras ou 
orientação sobre a correta interpretação das normas jurídicas que incidem nas 
relações jurídicas tipicamente debatidas nas arbitragens comerciais30.

Isso não quer dizer que os procedimentos arbitrais ou seus atos pro-
cessuais devam ser públicos. A publicidade que desafiaria a autonomia da 
confidencialidade arbitral repousaria no caráter educativo, informativo e 
de orientação social da função jurisdicional.

Ao contrário dos processos que envolvem a administração pública, 
nas arbitragens comerciais se impõe a aplicação do princípio da publici-
dade quanto aos atos processuais e seu conteúdo31. Aliás, a própria Lei n. 
9.307/1996 reconhece a possibilidade de a arbitragem comercial se desen-
volver sob o rito da confidencialidade32.

Quanto à publicidade da atividade jurisdicional que serviria de abri-
go às perturbações políticas, esta pode ser dispensada na arbitragem, por-
quanto o árbitro deve gozar da confiança das partes, além de exercer sua a 
função judicante de maneira eventual.

Aquele que aceita o papel de arbitrar um litígio nos contornos da Lei 
de Arbitragem e é ungido do poder de jurisdição (função, atividade e capa-
cidade de dizer a lei), mesmo que sua função esteja vinculada a um litígio 

30 KUYVEN, F. O necessário precedente arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 36, p. 
295-315, 2013.

31 Lei n. 9.307/1996, art. 2º, § 3º.

32 Lei n. 9.307/1996, art. 22-C, parágrafo único.
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pontual e específico, não estaria dissociado de atender ao clamor dessa ati-
vidade, de grande interesse social.

5. A Divulgação das Decisões Arbitrais Pode  
Formar uma Jurisprudência?

Não é consenso na doutrina que a expressão jurisprudência arbitral seria 
aquela que melhor designaria o conjunto formado pelas decisões arbitrais co-
nhecidas. Costuma-se empregar o termo jurisprudência a partir da existência 
de entendimentos reiterados em um mesmo sentido33. Além disso, como mais 
adiante se deterá, os conjuntos de decisões jurisdicionais proferidas no sistema 
judicial e arbitral são dotados de caraterísticas e efeitos distintos34.

Por isso, sustentam alguns a impropriedade da expressão jurispru-
dência arbitral, preferindo a utilização de precedente arbitral35, precedente 
arbitral de facto36 ou corpo de conhecimento37 para caracterizar o prece-

33 BUZAID, A. Uniformização da jurisprudência. Revista da Ajuris – Associação dos Juízes do 
Rio Grande do Sul, n. 34, 1985; CUNHA, S. S. da. Nota breve sobre o efeito vinculante. Revista 
de Informação Legislativa, n. 129, 1996; TOSTES, N. N. G. Uniformização de jurisprudência. 
Revista de Processo, n. 104, 2001; VIGLIAR, J. M. M. Uniformização de jurisprudência – 
Segurança jurídica e dever de uniformizar. São Paulo: Atlas, 2003.

34 Follonier-Ayala anota que a jurisprudência judicial pode ser caracterizada como elemento normativo 
destinado a (i) realizar o controle das decisões judiciais inferiores (aspecto orgânico), (ii) manter a 
homogeneidade e coerência das soluções jurídicas, e (iii) divulgar as decisões estatais, por meio da 
publicação em repositórios oficiais. Afirmando que a jurisprudência arbitral não reúne qualquer 
desses três aspectos. FOLLONIER-AYALA, A. ¿Jurisprudencia arbitral o precedente arbitral? Spain 
Arbitration Review, Revista del Club Español del Arbitraje, v. 28, 2017.

35 “Preferimos adotar neste estudo a denominação ‘precedente arbitral’ para que este conceito não 
seja confundido com a noção de ‘jurisprudência’, bem estabelecida no Brasil e que remete ao 
conjunto de decisões emanadas pelos tribunais estatais. Ademais, a denominação precedente 
reforça a importância na arbitragem da submissão da regra jurídica aos fatos concretos, pois 
somente a partir do conhecimento dos fatos que levaram à adoção de determinada solução 
jurídica, os árbitros poderão verificar se esta solução se aplica à nova lide” (KUYVEN, F. O 
necessário precedente arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 36, 2013, p. 295).

36 “A nuestro modo de ver, en materia arbitral es preferible hablar de «precedente arbitral de facto» 
en lugar de «jurisprudencia arbitral», puesto que el aspecto orgánico, el aspecto de homogeneidad 
y – en menor medida – el aspecto publicitario de la  jurisprudencia estatal están ausentes” 
(FOLLONIER-AYALA, A. ¿Jurisprudencia arbitral o precedente arbitral? Spain Arbitration 
Review, Revista del Club Español del Arbitraje, v. 28, 2017, p. 51).

37 CARMO, L. U. do. The Social Transaction Costs of Confidentiality in Commercial and Corporate 
Arbitration: Insights from Brazil. Working paper, p. 6.
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dente arbitral não vinculante, em contraposição à função do precedente 
comumente empregada no direito anglo-saxão. 

Neste trabalho, optou-se pela utilização da expressão jurisprudência 
arbitral não só porque é a de uso mais corrente, mas também pela gene-
ralidade do termo, permitindo amplitude na aplicação do termo. Para que 
fosse possível concluir pela exata denominação do instituto, seria necessá-
rio examinar questões que se encontram além dos limites objetivos deste 
trabalho; v.g. perquirir sobre a hipótese do fenômeno constituir fonte de 
direito, possuir efeitos mais ou menos vinculantes em relação aos julgados 
posteriores ou dissecar as semelhanças e as diferenças quanto à jurispru-
dência produzida no âmbito do Poder Judiciário e àquela que se espera seja 
produto da jurisdição arbitral.

Assim, pareceu-nos adequado valer-se da expressão largamente en-
contrada na doutrina, e cujo sentido lato pode ser compreendido como a 
designação geral do produto da divulgação da atividade jurisdicional arbi-
tral38, ainda que não configure, necessariamente, um conjunto de entendi-
mentos jurisdicionais em bloco, representativo de decisões reiteradas sobre 
o mesmo assunto e no mesmo sentido.

Entre os críticos da possibilidade de formação de uma jurisprudência ar-
bitral, destaca-se Kassis (1984)39. O autor argumenta que o fenômeno jurispru-
dencial não se consumaria na arbitragem pela falta de hierarquia ou de orga-
nicidade do sistema arbitral, como se observa no judicial. Além disso, destaca 
que as funções do árbitro e do juiz seriam distintas, não dispondo o primeiro 
da autoridade para criar precedentes jurisprudenciais. Medina (1978), outro 
crítico da jurisprudência arbitral, acrescenta que a existência de um sistema 
arbitral jurisprudencial seria incompatível com a liberdade dos árbitros, já que 
esta poderia ser comprometida pela vinculação aos precedentes anteriores40.

Os receios apresentados pelos críticos mencionados não parecem pre-
ponderar diante da realidade da Lei de Arbitragem brasileira, tampouco 

38 Como anteriormente mencionado, neste trabalho empregamos a expressão jurisdição, inclusive 
quando vinculada ao processo arbitral, como equivalente a capacidade de dizer o direito 
(jurisditio), que decorre da atividade judicante.

39 KASSIS, A. Théorie générale des usages du commerce. Cap. VIII, Le mythe de la jurisprudence 
arbitrale considerée comme une source du droit du commerce internationale. Paris: LGDJ, 1984.

40 MEDINA, J. M. C.; MERCHÁN; J. F. M. Tratado de arbitraje privado interno e internacional. 
Madri: Civitas, 1978.
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na prática, nos ambientes onde se constata a divulgação das decisões pro-
feridas em arbitragens.

Note-se que, em relação à autoridade do árbitro, o ordenamento bra-
sileiro equipara a sua função à do magistrado. O árbitro detém o poder de 
proclamar a jurisdição, criando, portanto, decisões definitivas, ocupando 
o lugar de juiz de fato e de direito como seria qualquer outro julgador in-
tegrante do Poder Judiciário. Isso quer dizer que sua autoridade estaria 
preservada, mesmo em havendo a divulgação de entendimentos proferidos 
em outras arbitragens, semelhantes ou distintas.

Por seu turno, a hierarquia ou organicidade que se constata no Poder 
Judiciário não é requisito para que a divulgação das decisões jurisdicionais 
alcance os efeitos positivos decorrentes do compartilhamento do conheci-
mento. Ou seja, para que sirvam de aprimoramento do Direito, represen-
tem orientação ou argumento de persuasão para casos futuros.

Uma vez que a sentença arbitral não está sujeita a confirmação de 
outro tribunal e que não há hierarquia entre árbitros e juízes de qualquer 
grau de jurisdição, a decisão proferida na arbitragem é apta a servir de 
fonte de conhecimento e orientação, tanto quanto aquela proferida pelos 
tribunais judiciais em única ou última instância.

A falta de homogeneidade dos litígios arbitrais parece ser um falso di-
lema, não só porque, sem a divulgação das decisões, não é possível saber de 
antemão se haveria identidade fática entre os variados casos, mas também 
porque na prática esse temor não se mostra um problema.

Com efeito, o exame da realidade dos ambientes onde as decisões ar-
bitrais se fazem conhecidas confirma a presença de similitude fática ou ju-
rídica tanto de ordem processual, quanto de mérito. Constata-se, em mui-
tos casos reais, o benefício proporcionado pelo conhecimento da solução 
jurídica anteriormente empregada.

Após pesquisar a prática de arbitragens de investimento, arbitragens 
desportivas, disputas sobre nomes de domínio e arbitragens comerciais in-
ternacionais, Kaufmann-Kohler (2007)41 reporta que, quando disponíveis, 
as decisões arbitrais de casos anteriores são comumente utilizadas em sen-

41 KAUFMANN-KOHLER, G. Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse? Arbitration 
International, Londres, v. 23, n. 23, p. 357-378, 2007. Disponível em: https://www.arbitration-
icca.org/media/4/77507134886347/media01231914308713000950001.pdf Acesso em: 20 fev. 2020.
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tenças arbitrais posteriores, principalmente quando conduzidas na mesma 
instituição arbitral. 

Ao analisar os casos de arbitragens de investimentos julgados nos úl-
timos 15 anos pelo Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas 
sobre Investimentos (ICSID)42, Reinisch (2009) afirma que cada vez mais 
sentenças têm feito referências a decisões anteriores, seja como reforço de 
fundamentação ou para afastar, no caso concreto, a solução aplicada a ca-
sos que apresentam similaridades43.

O autor destaca a importância de conhecer as soluções anteriormente 
aplicadas em casos com identidades fáticas ou jurídicas, exemplificando 
que, em litígios originados de um mesmo acordo bilateral de investimento, 
é importante saber a interpretação previamente atribuída a determinada 
cláusula. Outra conveniência mencionada seria a de facilitar uma inter-
pretação coerente em disputas sucessivas que envolvem os mesmos fatos, 
como as que se observa, por exemplo, nas várias reclamações instauradas 
por detentores de títulos públicos argentinos quando aquele país suspen-
deu seus respectivos pagamentos.

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS)44 divulga suas decisões desde 
1986. Reeb (2004), ex-Secretário Geral do CAS, aponta que, entre as funções 
mais relevantes do acesso às decisões do CAS estão a promoção de harmonia 
dos princípios legais aplicáveis e a formação de uma lex sportiva45. A expres-
são lex sportiva é associada ao conjunto de normas transnacionais, baseadas 

42 A ICSID é o centro de arbitragem integrante da estrutura do Banco Mundial. Os contratos de 
financiamento com a participação do Banco Mundial possuem cláusula compromissória de 
resolução de disputas pela ICSID. Estabelecida em 1966, a referida instituição é atualmente o 
maior centro de resolução de disputas sobre investimentos internacionais, inclusive envolvendo 
Estados soberanos. A íntegra de todas as decisões dos procedimentos arbitrais administrados 
pela instituição pode ser consultada no endereço https://icsid.worldbank.org/cases/content/
tables-of-decisions (acesso em: 17 nov. 2020).

43 REINISCH, A. Chapter VI: Investment Arbitration – The Role of Precedent. In: KLAUSEGGER, 
C.; KLEIN, P. et al. ICSID Arbitration. Austrian Arbitration Yearbook 2008, C.H. Beck, Stämpfli 
& Manz, 2009. 

44 Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) é órgão internacional cuja jurisdição é reconhecida por todas 
as federações olímpicas, clubes, e atletas vinculados ao Comitê Olímpico Internacional.

45 REEB, M. The Court of Arbitration for Sport: History and Operation. In: Digest of CAS Awards 
III 2001–2003, Kluwer Law International, 2004.
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nos costumes e aceitas pela comunidade internacional46. Ou seja, há aqui se-
gurança jurídica nitidamente formada pela reiteração de entendimentos ju-
risdicionais anteriores, uma das funções mais relevantes da jurisprudência.

Especificamente sobre arbitragens comerciais, Kaufmann-Kohler 
(2007) analisou 190 casos administrados pela Câmara de Comércio Inter-
nacional (CCI), encontrando citações a decisões de procedimentos ante-
riores em 15% deles47. Isso comprova a efetiva utilidade da divulgação da 
jurisdição nas arbitragens comerciais.

Em entrevista concedida ao site Consultor Jurídico, Lemes (2013), ao 
defender a divulgação das decisões arbitrais, exemplifica que não há no Judi-
ciário jurisprudência sobre os efeitos jurídicos da crise econômica mundial 
de 2008 no mercado de debêntures, mas que as câmaras arbitrais já debate-
ram diversas vezes o tema48. Isto é, as soluções jurisdicionais outorgadas no 
âmbito dos processos arbitrais não vieram ao conhecimento público, de ma-
neira que não se sabe como o tema foi tratado sob o prisma da lei brasileira, 
exceção feita aos atores dos respectivos procedimentos arbitrais.

Como se observa, a análise empírica de casos internacionais e da ex-
periência no Brasil, evidencia que os litígios arbitrais comerciais, apesar 
de seus contornos particulares, possuem, em muitos casos, traços de si-
militude fática ou identidade jurídica suficientes para gerar interesse no 
conhecimento da jurisdição proferida em casos análogos.

De todo modo, ainda que as situações não sejam exatamente as mes-
mas, há interesse da comunidade jurídica em saber qual a solução prática 
aplicada em determinado cenário. Comprova essa afirmação a habitual 
publicação de pareceres doutrinários emitidos para casos específicos, sem 
que haja necessariamente um filtro de recorrência fática. De forma geral, 
o estudo da relação jurídica e das normas aplicadas para solucionar de-
terminada controvérsia, por si só, constitui objeto de estudo de interesse 

46 CAVALIEROS, P.; KIM, J. Can the Arbitral Community Learn from Sports Arbitration? Journal 
of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 32 n. 2, p. 237-260, 2015.

47 KAUFMANN-KOHLER, G. Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse? Arbitration 
International, Londres, v. 23, n. 23, p. 357-378, 2007. Disponível em: https://www.arbitration-
icca.org/media/4/77507134886347/media01231914308713000950001.pdf Acesso em: 20 fev. 2020.

48 CANÁRIO, P. Sigilo é obstáculo à formação jurisprudência arbitral. Revista Consultor Jurídico, 
31 maio 2013. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2013-mai-31/sigilo-obstaculo-
formacao-jurisprudencia-arbitral-dizem-especialistas. Acesso em: 12 mar. 2020. 
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acadêmico. Em outras vezes, a peculiaridade ou singularidade do caso é 
justamente o que gera a curiosidade e desperta o interesse quanto ao de-
senvolvimento de soluções sui generis. 

Quanto ao receio de limitação da atividade dos árbitros, vale lembrar 
que a independência é, por disposição de lei49, condição intrínseca à fun-
ção daquele que aceita julgar um conflito por meio de arbitragem sob os 
auspícios da Lei n. 9.307/1996. 

A independência do árbitro, dentro da moldura legal brasileira, su-
bordina-o exclusivamente à missão que lhe foi outorgada pelas partes, não 
se vislumbrando eventual sujeição hierárquica, seja em relação a decisões 
anteriores, à opinião de outros árbitros, ao órgão arbitral que administra o 
procedimento ou ao Poder Judiciário estatal.

Vale lembrar que, ao se falar em jurisprudência arbitral, é preciso es-
clarecer que há uma certa dissonância no conceito usualmente aplicado 
nos sistemas de common law e nos de civil law. Enquanto nos sistemas 
de tradição anglo-saxônica os juízes normalmente estão vinculados aos 
precedentes anteriores, os quais representam as fontes de princípios nor-
mativos para a resolução dos novos casos, nos sistemas civilistas a juris-
prudência surge precipuamente com a função orientativa, sem um caráter 
geral ou obrigatório.

É necessário dizer que, no Brasil, a jurisprudência vem ganhando 
cada vez mais protagonismo. Além dos incidentes de uniformização de 
jurisprudência e do controle de constitucionalidade concentrado já tradi-
cionais no ordenamento nacional, podemos citar a criação das súmulas 
vinculantes50 e as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 
2015, como são o Incidente de Resolução Demandas Repetitivas (IRDR)51 e 

49 Lei n. 9.307/1996, art. 13: “[...] § 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com 
imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição”.

50 A edição de súmula com caráter vinculante, introduzida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, 
possui fundamento no art. 103-A da Constituição Federal: Art. 103-A. O Supremo Tribunal 
Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, 
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

51 Consoante dispõe o art. 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instauração do incidente 
de resolução de demandas repetitivas quando houver, nos tribunais repetição de processos que 
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a afetação de julgamento de recursos repetitivos nos tribunais superiores52. 
As decisões proferidas sob esses arranjos acabam por ter efeitos vincula-
tivos sobre a análise de casos judiciais posteriores, conforme a amplitude 
prevista em lei para as respectivas hipóteses.

De qualquer maneira, a jurisprudência no sistema arbitral parece ser 
destinada a ocupar lugar distinto do papel que desempenha no sistema 
judicial, seja este de origem na common law ou na civil law.

A eficácia vinculativa da jurisprudência proclamada no Judiciário 
está desenhada sob um sistema rígido, organizado em forma piramidal 
e cujo procedimento é altamente regulado e formal. Isso não ocorre no 
sistema arbitral com desenho horizontal, muito mais flexível e sem cate-
gorização hierárquica. E, por isso mesmo, sem capacidade de estabelecer 
precedentes com força vinculante, até porque o livre convencimento do 
árbitro é resguardado pela sua independência e autonomia.

Nesse sentir, Parente (2012), sem menosprezar a importância da orien-
tação das decisões arbitrais na prática do respectivo procedimento, aponta 
que a diferença entre a jurisprudência arbitral e a estatal está no fato de que 
a primeira não tem a mesma eficácia, vinculante ou persuasiva, da judicial, 
apresentando-se de forma diluída se comparada ao modelo estatal53.

Na mesma linha, Kuyven (2013) defende que, na arbitragem, o ins-
tituto se distingue da noção de jurisprudência da civil law, bem como do 
precedente da common law, pois estas estão inseridas em sistemas juris-
dicionais caracterizados pela homogeneidade e pela hierarquia entre suas 
cortes. Contrariamente, na arbitragem os tribunais judicantes são autôno-
mos, não havendo vinculação dos árbitros aos julgados anteriores, servin-
do estes como elemento de orientação54.

Dessa maneira, parece-nos impróprio sustentar que a atividade do 
árbitro estaria reduzida pela possível existência de uma jurisprudência ar-

contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à 
isonomia e à segurança jurídica.

52 O art. 1.036 do Código de Processo Civil permite que, na hipótese de multiplicidade de recursos 
nos tribunais superiores com fundamento em idêntica controvérsia, o julgamento dos casos 
idênticos seja realizado por amostragem, segundo o recurso especial afetado como repetitivo, 
passando a representar todo o grupo de recursos com o mesmo tema.

53 PARENTE, E. de A. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012.

54 KUYVEN, F. O necessário precedente arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 36, p. 295, 2013.
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bitral. Como se mencionou, a ausência de vínculo ou de hierarquia entre os 
tribunais arbitrais, a independência exigida na lei e o respeito à flexibilida-
de arbitral levam a acreditar que a jurisprudência produzida no âmbito da 
arbitragem será meramente de orientação e de persuasão argumentativa (o 
que não a torna menos relevante).

Importa dizer, todavia, que os benefícios decorrentes da divulgação 
da jurisdição arbitral prescindem de efeitos vinculantes ou de qualquer 
efeito limitador da atuação do árbitro. Com efeito, entre todas as vantagens 
anteriormente destacadas em favor da criação de uma jurisprudência arbi-
tral, nenhuma apresenta como premissa a necessidade de força vinculante 
ou vinculativa das decisões.

Nas experiências desenvolvidas no âmbito da ICSID, CAS e nas arbi-
tragens comerciais administradas pela CCI o árbitro não está vinculado aos 
julgamentos anteriores. Não obstante, as decisões divulgadas vêm sendo uti-
lizadas por julgadores e advogados em suas fundamentações, o que contribui 
para a consistência e coerência da jurisdição aplicada e, consequentemente, o 
fortalecimento, a legitimidade e a previsibilidade de todo o sistema.

Interessante notar que segundo os levantamentos de Kaufmann-
-Kohler, a partir de 2003, praticamente todos os julgados do CAS contêm 
uma ou mais referências a decisões anteriores55. Esse dado revela que aque-
la comunidade jurídica tem sido bastante eficaz na produção de uma lex 
sportiva que acaba por se introjetar na cultura, funcionando como norma 
de organização e orientação social.

Mesmo sem efeito vinculante, a publicidade da atividade jurisdicio-
nal arbitral servirá como fonte de compreensão do Direito e seu conheci-
mento será em prol da segurança jurídica. Assim como ocorre nas práticas 
estudadas, tal divulgação contribui para um sistema jurisdicional arbitral 
mais previsível, consistente e coerente.

É preciso dizer que, embora não haja qualquer regra que estabeleça a 
função orientativa ou persuasiva da jurisprudência, é inegável que esse papel 
está presente na praxe, sendo absorvido por advogados e árbitros, tais como 
máximas de experiência. De igual modo, na doutrina e nos pareceres jurídi-

55 KAUFMANN-KOHLER, G. Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse? Arbitration 
International, Londres, v. 23, n. 23, p. 357-378, 2007. Disponível em: https://www.arbitration-icca.
org/media/4/77507134886347/media01231914308713000950001.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020.
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cos é comum ver a defesa de argumentos com apoio na jurisprudência, ainda 
que os julgados citados não exerçam força normativa ou vinculante. 

Vale dizer que, ainda que sem poder vinculante, o conhecimento so-
bre as sentenças arbitrais anteriormente proferidas também possui fun-
ções profiláticas e propedêuticas, sendo muito útil para a solução de casos 
similares como ocorre na prática internacional56. Com isso, considera-se 
que se poderá remediar posições e entendimentos despropositados ou in-
convenientes, tanto durante o procedimento, quanto posteriormente, em 
razão da publicidade sobre as decisões tomadas e inferências que a comu-
nidade poderá fazer a partir daí.

Mais ainda, espera-se que a reiteração de conceitos e princípios possa 
contribuir para a formação de uma efetiva jurisprudência arbitral, no sen-
tido de se construir e consolidar entendimentos, bem como para a concei-
tuação do modelo jurídico atualmente aplicado e para o desenvolvimento 
da ciência do Direito.

6. Seleção de Conteúdo e Expurgo de Dados Privados

O primeiro critério para a publicação das decisões arbitrais deve ser 
a quantidade. Isto é, quanto maior a base de dados, melhor a representa-
tividade e diversidade do conhecimento. Especialmente em países de civil 
law, onde a jurisprudência possui a função precípua de persuasão, o esto-
que disponível de decisões deve ser alto para que nele se possa encontrar a 
repetição do debate.

Em não sendo possível que todas as decisões arbitrais sejam publica-
das, na seleção do material deve-se procurar manter a representatividade 
dos temas. Especialmente no caso de divulgação de julgados pelas institui-
ções arbitrais o órgão deverá observar a proporcionalidade das matérias 
que foram submetidas a arbitragem institucional.

As novas tendências jurídicas, sejam elas doutrinárias ou legislativas, 
devem ter prioridade. Na ocorrência de choques sociais ou econômicos, as 
decisões proferidas, considerando esse novo ambiente, devem ser disponi-

56 LEMES, S. M. F. Arbitragem na concessão de serviços públicos: arbitrabilidade objetiva. 
confidencialidade ou publicidade processual? Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro (RDM), v. 134, p. 148-163, abr.-jun. 2004.
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bilizadas tão logo quanto possível, sem preocupação quanto ao alinhamen-
to tradicional ou inovador do entendimento jurídico aplicado.

Deve-se privilegiar a divulgação das decisões com caráter geral, apta 
a atingir o maior número possível de indivíduos. Deverá a instituição ar-
bitral estar atenta à natureza das demandas que compõem sua carteira de 
casos administrados, bem como quanto ao divulgado em pesquisas cientí-
ficas na perspectiva de identificar as tendências mais atuais.

Decisões que citam outras decisões, seja para acolher ou rejeitar o 
raciocínio anterior são importantes para incentivar, conforme a hipótese, 
a consolidação ou a modernização da jurisprudência tradicional.

As questões processuais ou procedimentais possuem acentuada rele-
vância, pois podem ser mais facilmente destacadas do caso particular para 
ganhar aplicação em outros litígios. Setores com volatilidade normativa 
precisam ser mais constantemente atualizados.

Não é aconselhável fixar um critério temporal para a publicação 
das decisões, tendo em vista que a contemporaneidade da decisão afeta 
diretamente o interesse sobre ela. De igual modo, a publicação o mais 
premente possível contribui para manter o conjunto do conhecimento 
científico atualizado.

Aguardar alguns anos após o fim do procedimento para só então di-
vulgar a decisão acaba por subtrair algumas das vantagens da arbitragem, 
como a aptidão de entregar a jurisdição de forma célere e dinâmica, bem 
como expõe à obsolescência a criatividade e competência para inovação 
que os árbitros, em geral, profissionais experientes e especializados, são 
capazes de oferecer.

De qualquer maneira, é essencial que se mantenha a publicação das 
decisões arbitrais como prática generosa e sistemática, mantendo-se um 
fluxo sempre atualizado de julgados, sem prejuízo da preservação e dispo-
nibilidade permanente dos dados históricos.

As decisões arbitrais devem ser disponibilizadas de forma integral 
ou, quando isso não for viável, de maneira mais ampla e fidedigna possível. 
É essencial que se possa entender a atividade jurisdicional como fenômeno 
de formação do Direito e, igualmente, de compreensão de interpretação do 
arcabouço normativo vigente.

O conhecimento das motivações e dos fundamentos jurídicos da de-
cisão, apresentados de maneira concatenada e lógica, deve ser o principal 
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objetivo da publicação. É muito útil que possam ser apreendidas todas as 
teses jurídicas em disputa, tenham sido elas acolhidas ou rejeitadas e os 
respectivos motivos. Na compreensão orientativa da ciência jurídica a tese 
principal ou vencedora possui a mesma importância das demais contro-
vérsias solucionadas pela decisão.

 O contexto fático-jurídico tem importância como dado de premissa, 
ele deve ser apresentado para emoldurar as discussões e permitir a cons-
ciência do cenário dentro do qual se desenvolveu o litígio, proporcionan-
do o alcance integral das argumentações e raciocínios jurídicos. Contudo, 
esses acontecimentos somente serão essenciais para o interesse coletivo se 
tomados em consideração na ratio decidendi. 

Quanto mais elementos forem divulgados, mais se facilitará a analo-
gia e a referenciação entre as disputas arbitrais. Igualmente, a quantidade 
de informações permite a análise da decisão sob outros ângulos de pes-
quisa e de catalogação de dados. Mesmo os temas não identificados como 
essenciais para a compreensão da controvérsia propriamente devem ser 
abertos sempre que possível.

O expurgo dos dados e informações contidos nas decisões arbitrais 
deve ser realizado com muita parcimônia. Seu objetivo principal será o de 
manter reserva sobre dados sigilosos ou comercialmente sensíveis, a inti-
midade das partes e reputação das pessoas envolvidas.

No intuito de anonimizar a decisão arbitral caberá ao editor conside-
rar as informações que permitam a identificação do caso concreto, como 
o nome e qualificação das partes e indireta quando em associação com 
outros elementos, em especial (i) o número identificador do procedimento 
institucional, (ii) o local da arbitragem, lei aplicável e nome da institui-
ção arbitral, (iii) o nome dos advogados, (iv) o nome e qualificação das 
testemunhas, peritos e demais auxiliares dos litigantes, (v) os detalhes da 
convenção de arbitragem, (vi) as datas e locais de assinatura, (vii) o local da 
decisão (viii) o idioma da arbitragem, (ix) as datas em geral, (x) os valores 
(xi) os locais em geral e (xii) os elementos específicos da relação em disputa 
como, v.g., um contexto econômico ou jurídico particular.

No processo de anonimização da decisão deve se levar em conside-
ração as peculiaridades intrínsecas da lide como o interesse no debate cir-
cunstancial, mas também as situações extrínsecas, por exemplo, a quanti-
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dade de pessoas que poderiam, ao menos em potencial, estarem sob con-
dições semelhantes57.

Em caso de publicação de decisões arbitrais com expurgo ou substi-
tuição de informações é necessário que se indique quando um dado origi-
nal foi expurgado ou substituído, explicitando sempre que possível a natu-
reza e o critério racional utilizado para a alteração.

Compete dizer que a preservação do debate jurídico e compreensão 
integral da controvérsia dentro de seus contornos fidedignos deve se so-
brepor à excessiva preocupação com a anonimização do caso em concreto. 
Inobstante isso, o sigilo, as informações protegidas e a privacidade dos en-
volvidos devem ser sempre preservadas. 

Conclusão

Na perspectiva do interesse social, a publicidade da atividade jurisdi-
cional possui relevância como fenômeno de revelação da jurisdição, equi-
valente à formação e compreensão do Direito aplicado e à vivificação da 
letra abstrata da lei. 

Por meio da análise de estudos realizados em ambientes arbitrais onde 
há publicidade das decisões proferidas, confirma-se que a divulgação da ju-
risdição reproduz efeitos benefícios da jurisprudência. Esses benefícios são 
geralmente associados à capacidade de persuasão e orientação dos agentes, 
função jurisprudencial típica em sistemas jurídicos como o brasileiro.

Ao se contrastarem os propósitos da confidencialidade e do interesse 
na divulgação das decisões arbitrais, apreende-se que é possível realizar a 
conciliação entre ambos por meio do expurgo de dados privados.

Dessa maneira, esperamos contribuir para favorecer o conhecimento 
da jurisdição arbitral e para a construção de uma jurisprudência arbitral 
brasileira, diante dos benefícios que, acredita-se, esse fenômeno poderia 
proporcionar para toda a sociedade.

57 O Guidelines for the Anonymous Publication of Arbitral Awards, produzido pela Câmara de 
Arbitragem de Milão, em parceria com a Università Carlo Cattaneo (LIUC), contém orientações 
bastante úteis para o expurgo de dados que sirvam de elementos de identificação das partes ou 
do caso concreto.
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Prefácio aos Artigos 7, 8 e 9

Emerson Ribeiro Fabiani

A demanda por uma pesquisa de enfoque prático é o vetor mais im-
portante na estruturação dos programas de pós-graduação profissional: 
ela determina seu público-alvo, sinaliza para as competências mais impor-
tantes a serem desenvolvidas, fixa os objetivos de impacto das pesquisas 
realizadas e estipula o perfil de egresso desses programas.

Essas decorrências da pesquisa de enfoque prático podem ser de-
preendidas da Portaria MEC 389/2017, que dispõe sobre as especificidades 
dos programas profissionais no âmbito da pós-graduação stricto sensu. Se 
a regulação exige que os trabalhos de conclusão desses programas se ocu-
pem de problemas reais do mundo do trabalho, é natural que os processos 
seletivos de ingresso prefiram candidatos(as) mais experientes, com capa-
cidade de identificação de problemas relevantes e com trajetória profissio-
nal suficiente para permitir a identificação de alternativas para resolvê-los.

Esse perfil de público-alvo é consentâneo com os desígnios dos pro-
gramas de pós-graduação profissional fixados na regulação: (a) produzir 
pesquisa com potencial de transformação de procedimentos estabelecidos, 
capacitando os egressos dos programas para a prática profissional avançada; 
(b) transferir conhecimento para a sociedade, tendo em vista o desenvolvi-
mento nacional, regional ou local; e (c) contribuir para o aumento da efi-
ciência, da eficácia, da competitividade e da produtividade das organizações.

Os três artigos publicados na sequência deste texto representam tra-
balhos de conclusão de mestrado profissional que tive o gosto de orientar e 
que atendem aos objetivos mencionados. 

O primeiro deles, escrito por Rosiane Vieira, mapeia e analisa prá-
ticas jurídicas para a qualificação registral da usucapião extrajudicial em 
cartórios de registro de imóveis nos estados de Minas Gerais e de São 
Paulo. Trabalho exemplar, destaca-se: (a) pela construção de raciocínio 
jurídico crítico e amadurecido sobre um tema muito pouco explorado, de-
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monstrando domínio do campo temático e experiência prático-profissio-
nal assentada em ampla e metódica pesquisa empírica; (b) pela clareza de 
objetivos e consistência dos métodos de pesquisa adotados, por meio da 
mobilização da literatura relevante e da realização de pesquisa sistemática 
da jurisprudência pertinente; e (c) pela contribuição propositiva e visão 
estratégica para lidar com os problemas e riscos identificados, propor boas 
práticas, identificar cautelas, propor alterações legislativas e elaborar fer-
ramentas práticas a serem aplicadas na qualificação registral da usucapião 
extrajudicial. Essas virtudes fizeram com que o trabalho de Vieira fosse 
apresentado à CAPES, órgão regulador da pós-graduação stricto sensu no 
Brasil, como referencial da produção discente da FGV DIREITO SP.

No segundo artigo dessa sequência, que resume o trabalho de conclu-
são de Eduardo Gasparoto, coorientado pelo Professor Luís André Azeve-
do e por mim, são apresentadas competências que subjazem à boa atuação 
de executivos jurídicos em grandes organizações. Profissional com larga 
experiência, Gasparoto mostra como o domínio de certas competências 
transversais por profissionais do Direito tem sido decisivo não só para a 
resolução de problemas jurídicos e para a gestão cotidiana de departamen-
tos jurídicos, mas também para superar uma visão disseminada que se 
tem sobre os jurídicos internos, muitas vezes percebidos como insensíveis 
à realidade dos negócios ou como meros centros de custos, sem papel re-
levante na tomada de decisões estratégicas de grandes companhias. Tudo 
isso é feito a partir da narração de situações concretas vivenciadas pelo seu 
autor e que foram submetidas a um processo de abstração que culminou 
na fixação de um método, em cinco etapas, para se enfrentar desafios jurí-
dicos complexos.

Por fim, menciono o artigo de Augusto Martinez, que sintetiza o argu-
mento da sua dissertação Economia do compartilhamento e serviços jurídicos. 
Com base nos recursos mobilizados para a prestação de serviços jurídicos, a 
dissertação propõe uma datação para fases da advocacia brasileira e, a partir 
das transformações relatadas de modo bem espirituoso, constata um desen-
contro entre a oferta crescente de profissionais do direito e a demanda por 
serviços jurídicos, pressionada pelo emprego de tecnologias que otimizam 
o trabalho. Mediante um estudo de caso sobre aplicativos para contratação 
de advogados(as) para a realização de serviços jurídicos pontuais a outros 
profissionais do Direito (diligências por correspondência jurídica), Augusto 
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identifica oportunidades e riscos desse tipo de atividade, especialmente em 
face dos ditames ético-profissionais. De modo propositivo, o trabalho sugere 
alterações no regramento ético-profissional vigente, sugerindo a regulamen-
tação do exercício profissional por intermédio de aplicativos e um novo tra-
tamento da tabela de honorários advocatícios.

Espero que a leitura desses artigos desperte interesse pela leitura dos 
trabalhos de conclusão e que os trabalhos de conclusão mencionados neste 
volume sirvam de motivação para futuros discentes e de referência para 
novos trabalhos.
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Artigo 7 
Boas Práticas Administrativas 
em Qualificação Registral de 

Usucapião Extrajudicial nos Estados 
de Minas Gerais e São Paulo

Rosiane Rodrigues Vieira

Introdução

Por se tratar de delegação de serviço público1, o oficial de registro 
de imóveis é responsável pessoal e diretamente pelo gerenciamento admi-
nistrativo e financeiro da serventia2. Para isso, o titular do cartório aluga 
ou compra o imóvel da sede e todos os móveis necessários para viabilizar 
a prestação de serviços registrais, contrata e capacita prepostos, arca com 
todas as despesas decorrentes do serviço e provê a organização adminis-
trativa necessária para prestar os serviços de modo eficiente e adequado3.

Outrossim, possui responsabilidade civil pelos atos praticados no 
exercício da delegação, por culpa ou dolo, que causem prejuízos a tercei-
ros4 e responsabilidade administrativa por todos os atos praticados em 
desconformidade com a legislação, em especial, a violação de deveres e a 
prática de infrações previstas, respectivamente, nos artigos 30 e 31 da Lei 
n. 8.935/1994. Os recursos financeiros para custear a prestação de serviços 
são advindos exclusivamente dos atos registrais imobiliários previstos em 

1 Ver art. 236 da Constituição Federal de 1988 e art. 3º da Lei n. 8.935/1994.

2 Ver art. 21 da Lei n. 8.935/1994.

3 Ver art. 4º da Lei n. 8.935/1994.

4 Ver art. 22 da Lei n. 8.935/1994.
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lei, mediante o recebimento dos emolumentos previamente fixados, veda-
da a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a ale-
gação de urgência5.

Dessa dinâmica da delegação, decorre a necessidade de que o oficial, 
na gestão do cartório, adote, além das práticas jurídicas conforme a le-
gislação, práticas administrativas aptas a permitir a prestação de serviços 
registrais de forma ágil, eficiente e adequada.

Este artigo objetiva apresentar, de forma revista e atualizada, parte 
dos resultados de pesquisa empírica realizada com Cartórios de Registro 
de Imóveis dos Estados de Minas Gerais e São Paulo constante do Capí-
tulo 2 da dissertação intitulada “Boas práticas de qualificação registral em 
usucapião extrajudicial”, escrita por esta autora e orientada pelo Prof. Dr. 
Emerson Ribeiro Fabiani (FGV DIREITO SP), premiada pela Fundação 
Getulio Vargas como uma das melhores dissertações de 2020.

Ao longo do texto, serão abordadas sete práticas administrativas, 
consistentes em procedimentos estabelecidos pelo titular do cartório para 
viabilizar a prestação de serviços de registro de imóveis na usucapião ex-
trajudicial e permitir que o título (entrada) seja devidamente prenotado, 
qualificado e processado com vistas à produção de resultados (saídas)6, que 
podem ser adotados na qualificação registral da usucapião extrajudicial. 
Destas, cinco são relativas a procedimentos internos, a saber: sistemática 
de distribuição dos protocolos e existência ou não de setor ou preposto(s) 
especializado(s), modelo de procedimento de qualificação registral adota-
do, cargo do responsável final pela qualificação registral e prática de atos 
registrais, utilização (ou não) de checklist de qualificação registral e mitiga-
ção de riscos na usucapião extrajudicial; e duas se referem ao atendimento 
do usuário, quais sejam, ações de comunicação institucional com tabeliães 
de notas e com o advogado e os interessados7.

5 Ver arts. 28, 30, VIII e IX, e 31, III, da Lei n. 8.935/1994.

6 Por exemplo, na usucapião administrativa, são resultados: nota fundamentada de deferimento, 
seguida do registro da usucapião; nota fundamentada de indeferimento, da qual poderá ser 
suscitada dúvida; ou, em caso de impugnação, encerramento do procedimento conforme 
Provimento CNJ n. 65/2017, para encaminhamento à via judicial.

7 Apesar de sua relevância, não será abordada a questão dos prazos para a prática de atos no 
processamento da usucapião extrajudicial, objeto do item 2.6.6 da dissertação (VIEIRA, 2020), 
pois a Medida Provisória n. 1.085, de 27 de dezembro de 2021, alterou substancialmente a 
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Os dados apresentados foram obtidos pela utilização da técnica de 
amostragem estratificada. A fase de aplicação de formulários eletrônicos 
envolveu 43 cartórios dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, dos quais 
8 (4 de cada Estado) responderam ao formulário no período de 20/11/2019 
a 11/02/2020. Na sequência, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
no período de 02/12/2019 a 18/12/2019, das quais participaram 8 oficiais de 
registro. Os dados apresentados não têm o potencial de serem generaliza-
dos para toda a amostra. Contudo, são informações aptas a atingirem o ob-
jetivo da pesquisa que é, dentro da amostra participante, identificar quais 
as práticas adotadas e verificar quais são consideradas boas práticas8.

Cada prática administrativa identificada será apresentada e classifica-
da, no concernente à frequência de utilização, como: (i) prática usual, para 
aquela adotada por 40% ou mais dos oficiais de registro entrevistados; ou 
(ii) prática não usual, quanto à adotada por menos de 40% daqueles. Estas 
também serão classificadas, quanto à recomendabilidade, em: (i) boa prá-
tica, que é aquela necessária para a prestação de serviços de registro imo-
biliário e que, uma vez submetida às tabelas de análise e classificação de 
práticas9, atenda de modo satisfatório aos critérios de eficácia e eficiência, 
com índice de recomendabilidade igual ou superior a 70%10; ou (ii) prática 
inadequada, concernente à prática que, na situação acima, não atenda os 
critérios mínimos de eficácia e eficiência, com índice de recomendabilida-
de inferior a 70%11.

disciplina dos prazos para prática de atos de registro e a forma de contagem destes na Lei n. 
6.015/1973 e ainda não foi convertida em lei.

8 Para mais detalhes sobre a metodologia e as técnicas de pesquisa, consultar a introdução da 
dissertação “Boas práticas de qualificação registral em usucapião extrajudicial” (VIEIRA, 2020).

9 As tabelas de análise e classificação de práticas constam do Apêndice D – Matriz de análise e 
classificação de prática de gestão administrativa e do Apêndice E - Matriz de análise e classificação 
de prática jurídica (VIEIRA, 2020).

10 Conforme os subitens 3.2.14 e 3.2.15 da norma ABNT NBR ISO 9000 (ABNT, 2000), eficácia é a 
“extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados, alcançados”, 
e eficiência é a “relação entre o resultado alcançado e os recursos usados”. O valor de 70% foi 
escolhido pela autora por representar um parâmetro mínimo adotado para a aprovação em 
cursos, por exemplo. Contudo, na prática da serventia, o oficial poderá fixar o valor de controle 
(que é o mínimo aceitável) e a meta a ser atingida (que é o desejável) conforme a sua realidade e 
a situação atual de seu sistema de gestão de qualidade.

11 Para mais informações sobre os critérios de classificação, consultar o item 2.3 da dissertação de 
VIEIRA (2020).
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Em suma, este artigo pretende contribuir para a divulgação de boas 
práticas utilizadas pelos cartórios pesquisados, bem como auxiliar os car-
tórios a revisarem seus procedimentos internos com base nas informações 
aqui apresentadas.

1. Sete Práticas Administrativas na Qualificação  
Registral da Usucapião Extrajudicial

1.1. Sistemática de distribuição dos protocolos 
e existência ou não de setor ou preposto(s) 
especializado(s)

O primeiro aspecto de gestão de processos analisado quanto à qua-
lificação registral da usucapião extrajudicial se trata de como é feita a dis-
tribuição dos protocolos e se existe ou não setor ou preposto especializado 
para essa atividade. Sobre o tema, na pesquisa, foram obtidos os dados 
apresentados nos Gráficos 1 e 2, a seguir.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Constata-se do Gráfico 2 que, devido à complexidade de processa-
mento da usucapião extrajudicial, 87% das serventias pesquisadas pos-
suem setor ou preposto(s) especializado(s)12 no tema e adotam o sistema de 
distribuição dos protocolos para estes.

Note-se que quanto ao percentual de 13% que indicou não possuir 
preposto especializado para tal atividade, foi feito esclarecimento comple-
mentar que ela é feita exclusivamente pelo Oficial de Registro, de modo 
que também se denota uma atenção especial para quem executa e processa 
a usucapião extrajudicial na Serventia.

Portanto, foi identificada a prática usual de haver distribuição do pro-
tocolo de usucapião extrajudicial para setor ou preposto(s) especializado(s), 
quando possível para a realidade do cartório, ou distribuição exclusiva 
para o Oficial, que é o profissional que detém a responsabilidade civil e 
administrativa pela prática dos atos.

Ademais, a existência de setor ou profissional especializado para a 
qualificação registral e processamento da usucapião revela-se uma boa 

12 Em algumas respostas houve indicação da qualificação do preposto especializado, o qual tem 
destaque pela experiência e/ou pela qualificação, com bacharelado em direito e, por vezes, pós-
graduação lato sensu. Contudo, no formulário, o que se pretendeu mapear foi a preocupação 
do oficial em distribuir os pedidos de usucapião para preposto específico que, na visão daquele, 
tem mais condições de fazer o processamento do pedido.
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prática, na medida em que é apta a aumentar a qualidade dos serviços, 
reduzir os riscos de erros e agilizar o procedimento.

1.2. Modelo de procedimento de qualificação  
registral adotado

O segundo aspecto importante da gestão de processos da usucapião 
extrajudicial refere-se ao modo como é feita a qualificação registral e sobre 
qual o cargo do profissional responsável.

Na pesquisa, foram mapeados os dados indicados no Gráfico 3, a seguir.

Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme o Gráfico 3:

a) em 37,5% dos cartórios pesquisados, a qualificação registral e a 
elaboração da minuta do ato ou da nota são feitas por um só pro-
fissional, sem conferência por outro (fase única);

b) em outros 37,5%, a qualificação registral e a elaboração da nota 
ou ato são feitas por um profissional e conferidas por outro 
(fase dupla);
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c) em 25%, a qualificação registral é feita por um profissional, que 
lista as exigências; outro elabora a nota de exigências e/ou ato de 
registro; e um terceiro realiza a conferência (fase tripla);

d) em nenhum dos cartórios pesquisados, há uso de planilha eletrô-
nica ou software de qualificação registral automática como uma 
fase do procedimento de qualificação registral.

Portanto, constata-se que a prática usual quanto à qualificação 
registral é de que seja feita por um profissional, com a conferência por 
outro. Esta também se revela como boa prática, pois a revisão é um pro-
cedimento de gestão que reduz a quantidade de erros (e, portanto, os 
riscos jurídicos). 

Quanto ao caso de serventias em que o procedimento de conferência 
não é possível, devido ao dimensionamento da equipe e à falta de profissio-
nal tão qualificado como o executor, recomenda-se que a qualificação seja 
feita em um dia e revisada em outro, ainda que pelo mesmo profissional. 
Esse intervalo de tempo permite o descanso do responsável e aumenta a 
chance de identificação de erros e correção de equívocos (nem que sejam 
de uso da língua portuguesa ou de digitação).

1.3. Cargo do responsável final pela qualificação 
registral e prática de atos registrais

Como reflexo da forma de distribuição especializada identificada na 
prática administrativa 1 (tópico 2.1.), observa-se que a complexidade do 
processamento da usucapião extrajudicial faz com que o Oficial busque 
conferir ou executar tal função pessoalmente ou delegá-la a seu substituto, 
o que acontece, respectivamente, em 37,5% e 25% dos casos (ver Gráfico 4).
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Fonte: Elaborado pela autora.

A distribuição por cargo dos responsáveis para cada fase da qualifica-
ção registral13 é expressa no Gráfico 5, a seguir.

Fonte: Elaborado pela autora.

13 Nesse gráfico, a qualificação em fase tripla foi classificada juntamente com a em fase dupla, 
porquanto na primeira as fases de qualificação e execução são feitas por dois escreventes.
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Portanto, constata-se que são práticas usuais na qualificação regis-
tral de usucapião extrajudicial:

a) A adoção de procedimento de conferência por outro profissional 
para a qualificação registral e elaboração de atos ou notas em 
62,5% das serventias.

b) A atuação direta do Oficial ou Substituto no processamento da 
usucapião extrajudicial em 62,5% dos cartórios.

Analisando-se essas práticas, verifica-se que, além de usuais na amos-
tra analisada, elas são consideradas boas práticas, porquanto primam pela 
revisão dos serviços por outra pessoa, bem como pela alocação da mão de 
obra conforme qualificação. 

Ressalva-se que os dados apresentados exprimem a realidade da 
amostra de pesquisa e não permitem concluir que esta seja extensível e ge-
neralizável aos demais cartórios dos Estados de Minas Gerais e São Paulo 
ou que as práticas identificadas sejam adotadas apenas quanto à usucapião 
extrajudicial ou para todos os tipos de títulos que ingressam na serventia. 

1.4. Utilização de checklist de qualificação registral

Conforme mencionado, na qualificação registral, o oficial e/ou seus 
prepostos realizam a análise dos requisitos extrínsecos do título e do aten-
dimento à legislação e aos princípios registrais. Essa fase consiste no aspec-
to central do procedimento de registro, porquanto afeta a própria validade 
do ato, caso seja feita de forma equivocada. 

Para que a qualificação registral seja feita de modo correto, espe-
cialmente em procedimentos complexos nos quais pode haver centenas 
de requisitos e/ou documentos a serem verificados, a utilização de check-
lists é uma opção de prática administrativa que pode ser importante. Por 
esse motivo, verificou-se na pesquisa se é feito ou não o uso de checklist 
para a qualificação registral, com a obtenção dos resultados apresentados 
no Gráfico 6.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Do Gráfico 6, depreende-se que o uso de checklist é feito por 63% das 
serventias pesquisadas e, portanto, é a prática mais usual. Apesar disso, 
é bastante considerável o percentual de 37% que não adota tal ferramenta. 

Em outro giro, em nenhuma das serventias a qualificação registral é 
feita pelo uso, em alguma fase, de planilha ou software eletrônico de qua-
lificação registral. Entretanto, essa é uma situação que tende a ser mudada 
nos próximos anos em decorrência da implementação efetiva do Sistema 
de Registro Eletrônico de Imóveis14 e da utilização de extratos eletrônicos 
com dados estruturados de títulos15.

O checklist é uma ferramenta importante na gestão de processos, con-
forme demonstrado por Hales e Pronovost (2006). Com efeito, o nível da 
função cognitiva é geralmente comprometido com o aumento dos níveis 
de estresse e fadiga, o que acontece frequentemente nos serviços com gran-
de volume, intensidade e prazos curtos para conclusão. Por causa disso, 
muitos setores adotam uso de checklist com o objetivo de reduzir o erro 

14 Sobre o tema, vejam-se os arts. 37 e seguintes da Lei n. 11.977, de 07 de julho de 2009, e o 
Provimento CNJ n. 89, de 18 de dezembro de 2019. Inclusive, no cartório titularizado por 
esta autora, a utilização do software de qualificação registral já é realidade há alguns anos e, 
atualmente, é utilizado o sistema e-Qualifica (https://equalifica.com.br/).

15 Ver a Instrução Técnica de Normalização ITN/ONR n. 001, de 8 de novembro de 2021, que 
“regulamenta os modelos de extratos eletrônicos com dados estruturados de títulos a serem 
encaminhados às unidades de Registro de Imóveis”.
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humano, o qual, em linhas gerais, apresenta as seguintes vantagens: au-
mento do índice de correção da atividade; maior rapidez e eficiência na 
execução; padronização de procedimentos; e sistematização da apresenta-
ção dos requisitos legais.

A grande dificuldade quanto ao seu uso é a necessidade de uma ges-
tão de processos efetiva, que atualize frequentemente os checklists e que 
propicie treinamento aos profissionais para sua utilização, especialmente, 
para que compreendam cada requisito e saibam diferenciar quando a si-
tuação fática se enquadra ou não em cada questão. Sobre o tema, um dos 
entrevistados apresentou a crítica de que a adoção de checklist pode limitar 
a atuação do profissional que faz a qualificação registral16, já que a usuca-
pião extrajudicial é procedimento complexo que exige muito mais do que 
uma lista de requisitos.

Da prática jurídica registral da autora, independentemente do nível de 
qualificação do profissional, verifica-se que o checklist, além de sistematizar 
os requisitos legais a serem analisados, atua no sentido de reduzir o risco de 
esquecimento de requisito de qualificação. Isso porque exige que o responsá-
vel realize o passo a passo e execute o procedimento completo e não apenas 
de forma mental. Ademais, o estabelecimento de um procedimento estru-
turado de qualificação registral permite a divisão da execução em partes, o 
que reduz a complexidade de cada etapa e, por consequência, o risco de erro.

Contudo, conforme já pontuado, é essencial que a adoção do checklist 
seja acompanhada de sua atualização, sempre que houver mudança de le-
gislação ou de prática jurídica, e do treinamento da equipe.

Portanto, além de usual, a utilização de checklists no procedimento de 
qualificação registral é uma boa prática.

1.5. Mitigação de riscos na usucapião extrajudicial

Na pesquisa, os participantes indicaram também as práticas adotadas 
pelas serventias para minimizar os riscos da qualificação registral em usu-

16 No caso, o entrevistado foi o titular da serventia e, antes de apresentar esse ponto, mencionou 
que possui uma equipe com alto nível de treinamento e muito qualificada. Então, ao ver do 
entrevistado, para esse tipo de profissional, o checklist impõe uma limitação ao seu potencial de 
atuação no caso concreto.
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capião extrajudicial e para garantir maior agilidade e segurança jurídica 
em seu processamento. 

Classificadas por temática e de forma resumida, foram mencionadas 
as seguintes práticas de gestão administrativa adotadas para a mitigação 
de riscos na usucapião administrativa:

a) implementação de procedimento estruturado de qualificação re-
gistral e processamento da usucapião extrajudicial, que contenha:
a.1) análise prévia de custos de processamento e registro, com o 

repasse da informação para o interessado;
a.2) verificação prévia da existência de indisponibilidade ou de 

título contraditório referente ao imóvel;
a.3) se não houver registro anterior, realização de buscas comple-

tas no acervo da serventia e em bases de dados da prefeitura, se 
houver, bem como solicitação de certidões dos cartórios-mãe;

a.4) qualificação registral pelo seguimento de checklist, do Provi-
mento e toda a legislação sobre o assunto, bem como elaboração 
de resumo do procedimento, que contenha: dados do requeren-
te e seu procurador; dados do imóvel (se há ônus); modalidade 
de usucapião pretendida; dados do justo título (se houver); e re-
lação das certidões dos distribuidores apresentadas;

a.5) formulação clara das exigências, na nota, também com a in-
dicação de como atendê-las e do motivo pelo qual elas são 
necessárias (onde obter e por que).

a.6) notificação de todos os possíveis interessados do imóvel de 
forma pessoal, com a publicação de edital apenas quando es-
gotados todos os esforços para localização;

a.7) controle e acompanhamento das notificações pela elabora-
ção de listagem com todos os dados do processo e relação de 
titulares dominiais, seus herdeiros e confrontantes, contendo 
seus endereços e todas as informações relativas aos resulta-
dos das referidas notificações;

a.8) acompanhamento dos prazos dentro do processamento por 
supervisor ou pelo substituto;

b) capacitação, atualização e treinamento dos colaboradores e dis-
tribuição para os mais experientes e qualificados.
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Note-se que a existência de um procedimento estruturado de quali-
ficação registral e a capacitação da equipe são, conforme a norma ABNT 
NBR 15906 (ABNT, 2021), dois pilares importantes da gestão de qualidade 
das serventias extrajudiciais que andam de forma conjunta17.

Para a implementação de um ciclo de gestão funcional, primeiramen-
te, cabe ao oficial definir os processos da serventia para a qualificação regis-
tral e processamento da usucapião extrajudicial, o que é formalizado por 
meio de procedimentos operacionais (POP), instruções de trabalho (IT) ou 
tutoriais (que podem ser feitos, inclusive, por vídeo), que contenham todo 
o iter a ser seguido, bem como os requisitos legais a serem analisados em 
cada fase. Esses processos, para sua implementação, são divulgados para a 
equipe, com a realização de treinamento e avaliação constante do aprendi-
zado e da aplicação do conhecimento na prestação de serviços.

Depois disso, são definidos os profissionais da equipe que serão res-
ponsáveis em  atribuição e, para aumentar a segurança, é conveniente fixar 
que pelo menos as etapas e atos mais complexos sejam executados por um 
e conferidos por outro profissional. Para garantir a celeridade do processo, 
são estabelecidos prazos para cada fase e é criado um sistema de acompa-
nhamento, por supervisor, do cumprimento destes pelos responsáveis.

Conforme se depreende do exposto, de forma articulada e integrada, 
a existência de um processo definido de qualificação registral e processa-
mento da usucapião extrajudicial, somado a um programa de capacitação 
e atualização permanentes da equipe, são instrumentos efetivos para a mi-
tigação dos erros na prestação de serviços registrais e, portanto, da redução 
dos riscos do Oficial.

17 A ABNT NBR 15906 (ABNT, 2021, p. 3) especifica como requisito básico que: “O SNR deve 
estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão, incluindo 
os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta Norma”. Para isso, 
a serventia deve adotar procedimento documentado, ou seja, uma “prática formal realizada 
segundo documentos, diretrizes, instruções de trabalho e manuais, devidamente aprovados 
e instituídos” (ABNT, 2021, p. 2) e manter um programa de desenvolvimento, incentivo ao 
conhecimento e avaliação contínuos da equipe, conforme item 7.2, da ABNT NBR 15906 (ABNT, 
2021). De fato, o conjunto de práticas do cartório deve ser divulgado para os colaboradores, 
por meio de treinamentos e uso de outros meios de comunicação institucional, e atualizado ou 
revisado em intervalos regulares. Ademais, deve haver o estabelecimento de metas mensuráveis 
e o monitoramento e avaliação dos processos por meio de indicadores que considerem, dentre 
outros fatores, o desempenho econômico do serviço e a competência da equipe de colaboradores.
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1.6. Ações de comunicação institucional com os 
tabeliães de notas

Dentre os serviços extrajudiciais, incumbe aos notários a função pre-
cípua de orientar e formalizar juridicamente a vontade das partes, autenti-
car fatos e realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes 
para tal, nos termos dos artigos 6º e 7º da Lei n. 8.935/1994. Portanto, é es-
sencial que o notário esteja atualizado sobre todos os institutos jurídicos e 
sobre os requisitos legais para lavratura de atos, bem como, para evitar notas 
de exigências, atue de forma alinhada com os registradores imobiliários.

Com vistas a mitigar os erros cometidos na lavratura da ata notarial 
pelo Tabelionato de Notas, que foi um dos problemas usuais identificados 
pelos participantes da pesquisa18, é possível, ao oficial, implementar medi-
das para melhorar a comunicação e para alinhar quais os requisitos legais 
dos instrumentos públicos que serão apresentados ao registro imobiliário.

Para tal, a primeira prática que pode ser adotada é a realização de 
reuniões anuais ou semestrais de alinhamento, nas quais há o diagnóstico 
dos principais problemas encontrados nos títulos.

Na sequência, conforme o diagnóstico obtido, pode ser feita a identi-
ficação da causa raiz dos problemas identificados, com o estabelecimento 
de ações corretivas para resolvê-los. Das informações obtidas na pesquisa 
e da prática da autora, listam-se, no Quadro 1, os problemas mais comuns 
e as respectivas ações corretivas.

Quadro 1 – Problemas mais comuns e respectivas ações corretivas

Problema Ação corretiva
Divergência de interpretação dos requisi-
tos legais de negócio jurídico

Disponibilização de checklist de qualifi-
cação registral utilizado pelo oficial ao 
notário, com a realização de avaliação 
crítica conjunta de todos os quesitos e a 
uniformização da interpretação adotada.

Falta de capacitação/atualização do notá-
rio ou prepostos

Realização conjunta de treinamentos 
sobre temas específicos ou indicação de 
cursos sobre o tema.

18 Ver item 2.7.1 da dissertação (VIEIRA, 2020).
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Adoção de prática jurídica específica ou 
não usual pelo oficial

Informar, de modo formal, o tabelião de 
notas sobre a prática jurídica adotada no 
cartório para a qualificação de títulos 
referentes a imóveis de sua circunscrição.

Falha ou dificuldade de comunicação 
entre Registro de Imóveis e Tabelionato 
de Notas

Criação de grupos em meios de comuni-
cação como o WhatsApp, para alinha-
mentos de pontos específicos e esclareci-
mento de dúvidas e compartilhamento de 
informações, ou criação de blog secreto 
com a participação de todos para a publi-
cação dessas informações.

Falta de conhecimento sobre quando é 
viável fazer a usucapião extrajudicial, 
custos ou documentos necessários

Realização conjunta de treinamentos 
sobre tais situações e disponibilização de 
documento formal com as orientações 
necessárias (listar situações que afastam o 
processamento extrajudicial da usucapião; 
explicar quais são os atos praticados e como 
calcular os emolumentos; apresentar lista 
detalhada de documentos necessários).

Fonte: Elaborado pela autora.

Essas ações são exemplos de soluções de baixo custo para reduzir a quan-
tidade de erros na lavratura de atas notariais para fins de usucapião extraju-
dicial, porém exigem a proatividade dos envolvidos e seu comprometimento 
com a eficácia e eficiência dos serviços prestados. Tais medidas, ao reduzir as 
divergências interpretativas e melhorar a qualidade dos atos praticados, impli-
cam a redução de erros e retrabalhos, com a economia de recursos e de tempo 
para todos os cartórios envolvidos, bem como para os usuários. Ademais, im-
plicam um ganho intangível de sinergia, padronização, redução dos prazos e 
de melhora da reputação para a classe notarial e registral.

1.7. Ações de comunicação institucional com o 
advogado e os interessados

Na gestão de processos de qualificação registral em usucapião extra-
judicial no cartório de registro de imóveis, é relevante que sejam adotados 
procedimentos eficientes de comunicação em dois momentos:
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a) antes da prenotação, com o atendimento do usuário e orienta-
ções sobre custas, viabilidade de processamento extrajudicial da 
usucapião e lista de documentos necessários para tal;

b) após a prenotação, com a comunicação com o advogado e o 
requerente para o atendimento de exigências necessárias para 
viabilizar o processamento da usucapião ou de medidas a serem 
adotadas em caso de impugnação.

De fato, a orientação prévia e correta dos usuários permite, dentre 
outras vantagens, o aumento da correção dos títulos e documentos apre-
sentados para registro, bem como a maior satisfação quanto aos serviços 
prestados. Além do mais, para o oficial, evita a emissão de notas de exigên-
cias e reduz o prazo de processamento da usucapião extrajudicial.

Na pesquisa, foram mapeadas quatro práticas administrativas acerca 
de atendimento e a comunicação com os usuários, as quais configuram 
boas práticas que permitem a correta orientação e o acesso à informação 
pelos interessados, contribuindo para minimizar os erros nos documentos 
de usucapião extrajudicial19. A seguir, elas serão analisadas.

1.7.1. Disponibilização de informações sobre usucapião 
extrajudicial no site institucional

Quanto à fase de atendimento prévio à prenotação do título, destaca-
-se a boa prática de disponibilização, no site ou no atendimento presencial 
da serventia, de lista de documentos e modelos de requerimentos relativos 
à usucapião extrajudicial.

Para verificar a situação atual da comunicação das serventias pelo uso 
de sites institucionais, foram realizadas pesquisas nos sites dos cartórios 
da amostragem. Inicialmente, foram levantados quantos cartórios têm site 
institucional, com a obtenção dos resultados indicados no Gráfico 7.

19 Sobre os principais problemas dos títulos e documentos apresentados para registro na qualificação 
registral em usucapião extrajudicial, ver o item 2.7.1 da dissertação (VIEIRA, 2020).
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     Fonte: Elaborado pela autora.

Da análise dos dados, constata-se que 98% dos cartórios da amostra-
gem têm site e que esta é a prática usual. Quanto a esses dados, cumpre ob-
servar que o alto índice de cartórios com sites é uma característica da própria 
amostragem escolhida, que é de serventias que foram premiadas com PQTA 
Diamante ou são certificados pela norma ABNT NBR 15906 (ABNT, 2021), 
cujos próprios requisitos tornam necessário que o cartório mantenha um 
site institucional para viabilizar a comunicação com os interessados.

Sobre o momento do atendimento antes da prenotação, os participan-
tes indicaram, como ferramenta simples e eficiente, a boa prática de dis-
ponibilizar lista de documentos necessários para a usucapião extrajudicial. 
Esta também pode ser complementada pela disponibilização de modelo de 
requerimento para usucapião, o qual, por já conter os requisitos formais do 
título, reduz os erros e omissões em sua elaboração. Esses documentos po-
dem ser fornecidos no atendimento presencial da serventia ou enviados por 
e-mail ou, para alcançar maior público, serem publicados no site do cartório.

Inclusive, além de facilitar o acesso do usuário ao atendimento do 
cartório, a disponibilização de lista de documentos, modelos de requeri-
mentos e outras informações sobre a usucapião extrajudicial (assim como 
de todos os títulos) no site do cartório mostra-se uma ação estratégica 
devido às medidas de prevenção ao Sars-Cov-2, causador da doença CO-
VID-19. Outrossim, trata-se de boa prática indicada no Manual “Boas Prá-
ticas PQTA 2021”, publicado pela Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (ANOREG-BR, 2021).
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  Cada site de cartório da amostragem foi consultado para se verificar 
a disponibilização de lista de documentos para a usucapião extrajudicial e 
de modelos de requerimento a ela relativo (Quadros 8 e 9)20:

Fonte: Elaborado pela autora.

Fonte: Elaborado pela autora.

Dos resultados, verificou-se que apenas 28% e 12% daquelas serven-
tias disponibilizam, em seus sites, respectivamente, lista de documentos 

20 Dos 43 cartórios da amostragem, apenas 1 deles não tem site institucional.
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necessários e modelo de requerimento específico para a usucapião extraju-
dicial. Ou seja, apesar de serem consideradas boas práticas de comunica-
ção com os usuários, a disponibilização de lista de documentos necessários 
e modelo de requerimento específico para a usucapião extrajudicial no site 
não é prática usual.

Essa informação mostra que, mesmo nessa amostragem que possui 
procedimento de gestão administrativa formalizado, com o foco no usuá-
rio como um dos pilares, na maioria dos cartórios pesquisados, ainda é 
possível melhorar a comunicação com os usuários pela disponibilização 
dos documentos em referência.

Outra boa prática de comunicação que pode ser utilizada pelo oficial 
de registro de imóveis para permitir ao interessado a análise completa de se 
é viável ou não utilizar esse meio, é a disponibilização, no site ou no atendi-
mento presencial, de planilha ou lista que contenha orientações, por exem-
plo, sobre: (i) cálculo de custas do processamento extrajudicial21; (ii) casos 
em que, mesmo sendo viável, o procedimento poderá ser remetido para as 
vias judiciais, a exemplo de suscitações de dúvida e impugnações de titulares 
de direitos reais relativos ao imóvel, confrontantes ou dos entes federativos; 
(iii) procedimento de intimação, inclusive com a indicação de quem são as 
pessoas a serem intimadas e com referência ao fato de que somente serão no-
tificadas por edital após tentativas de notificação por outros meios; e (iv) si-
tuações em que não é possível o processamento extrajudicial da usucapião22.

1.7.2. Atendimento especializado para a  
usucapião extrajudicial

Tradicionalmente, os cartórios de registro de imóveis atendem os 
usuários presencialmente para o esclarecimento de dúvidas e orientações 

21 Em alguns Estados, a exemplo de Minas Gerais, as associações de classe disponibilizam essa 
ferramenta para alguns tipos de atos de registro. Veja-se: https://simulador.corimg.org/ ou 
https://www.registrodeimoveis.org.br/calculadora. Em complemento, pode-se disponibilizar o 
Apêndice J – Tabelas de cálculo de custos de processamento judicial e extrajudicial da usucapião 
e de análise comparada da economicidade de cada tipo de procedimento, composto pelas Tabelas 
J.1 a J.3 (VIEIRA, 2020).

22 Em complemento, pode-se disponibilizar para os usuários o Apêndice I – Matriz de análise de 
viabilidade do processamento extrajudicial da usucapião (VIEIRA, 2020).
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mais complexas. Com a criação das Centrais Estaduais de Registro de 
Imóveis, atualmente sucedidas pelas plataformas do Sistema de Registro 
Eletrônico de Imóveis (SREI), operado pelo Operador Nacional do Sistema 
de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), foram disponibilizados serviços 
eletrônicos de e-Protocolo, realização de buscas, visualização de matrícu-
las, emissão de certidões, dentre outros. 

Devido à pandemia da covid-19, a utilização de documentos eletrô-
nicos e das plataformas de registro eletrônico de imóveis tornou-se muito 
importante para a prestação dos serviços23, na medida em que houve perío-
dos de restrição ao atendimento presencial, que foi feito, por vezes, de for-
ma controlada e/ou com agendamento ou mesmo apenas de forma virtual 
(para períodos em que houve intercorrências como contágio da maioria 
ou de toda a equipe). Isso, inclusive, ao ver desta autora, juntamente com a 
implementação efetiva do SREI que deve ser feita no próximo ano, marca 
uma mudança irreversível no modo de atuar dos oficiais, devido à incor-
poração do atendimento eletrônico, seja por plataformas do SREI ou por 
atendimento virtual por e-mail, telefone, teleconferências ou chatbots.

Nesse contexto, especialmente para situações complexas como a usu-
capião extrajudicial, a implementação de um atendimento especializado, 
presencial ou a distância24, mostra-se como boa prática para efetivar o 

23 A título exemplificativo, no Estado de Minas Gerais, a utilização da Central Eletrônica de 
Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais (CRI-MG) aumentou, de forma comparada entre 
os períodos de 01/2018 a 03/2020 (pré-pandemia) e 04/2020 a 12/2021 (pandemia), cerca de 427% 
para pedidos de certidão online e 14% para e-Protocolos (Fonte: CRI-MG).

24 A título de exemplo, no 1RIMC, cartório titularizado pela autora, devido às restrições ao 
atendimento presencial impostas por atos normativos durante a pandemia, o atendimento 
de casos complexos pela Oficial e Substitutas passou a ser feito integralmente de forma 
virtual, com agendamento pelo usuário na plataforma Minha Agenda Virtual (https://www.
minhaagendavirtual.com.br/rimc) e realização de teleconferência pelo Google Meet. Da 
experiência de uso desse modelo, verificou-se que as principais vantagens são: fim da espera 
de atendimento; desnecessidade de deslocamento, com economia de tempo e manutenção do 
isolamento como medida de prevenção à covid-19; possibilidade de compartilhamento de tela 
com todos os documentos pelos participantes da reunião (o que é muito útil para o responsável 
técnico mostrar estudos, por exemplo); e elaboração de nota de atendimento resumido por 
escrito, com as orientações para o usuário, que é enviada por e-mail. Com a redução dos casos de 
covid-19, apesar de já não haver restrições ao atendimento presencial do cartório, o usuário tem 
a opção de escolher pelo atendimento virtual ou presencial e, na maioria dos casos complexos, 
opta pela primeira forma.



223

Boas Práticas Administrativas em Qualificação Registral de  
Usucapião Extrajudicial nos Estados de Minas Gerais e São Paulo

atendimento eficiente ao usuário, com a obtenção de maior economicidade 
para todas as partes.

Conforme a realidade de cada comarca, no atendimento prévio, além 
da explicação das informações disponíveis no site, pode ser feita a avalia-
ção da situação atual do imóvel, com orientações para, por exemplo, pro-
curar primeiramente a Prefeitura, a fim de efetuar os lançamentos admi-
nistrativos, e, se não houver registro anterior, sobre se há necessidade de 
apresentar certidões negativas de outros cartórios-mãe.

Também pode ser útil realizar esse tipo de atendimento durante o 
processamento da usucapião, nesse caso, com enfoque em obter informa-
ções sobre os requisitos para o deferimento, a exemplo de origem da pos-
se, continuidade, etc. Essas conversas esclarecem dúvidas do oficial, bem 
como, se for o caso, orientam a formalização mais específica de exigências, 
com a indicação de documentos que a parte possui e que servem para es-
clarecer algum ponto de dúvida do registrador.

1.7.3. Treinamentos especializados para os  
usuários de serviços

Outra prática que pode ser adotada para reduzir os erros e omissões 
nos documentos elaborados e apresentados pelo interessado é a realização 
presencial ou disponibilização on-line, no site institucional, em plataforma 
de ensino a distância, no canal do YouTube ou nas redes sociais, de treina-
mentos sobre usucapião extrajudicial para as partes envolvidas25.

Podem ser oferecidos treinamentos sobre os seguintes aspectos da 
usucapião extrajudicial: análise de risco de indeferimento da usucapião ex-
trajudicial; análise de viabilidade de utilização da usucapião extrajudicial; 
cálculos de custos e análise comparativa da usucapião judicial e adminis-
trativa; documentos e requisitos legais para a formalização do requerimen-

25 Como exemplo, desde o ano de 2013, o 1RIMC, cartório titularizado pela autora, realiza ações 
constantes do Programa “Quem Não Registra Não é Dono”, inicialmente, em formato presencial, 
com a migração, devido à pandemia da COVID-19, para o formato online pela plataforma Minha 
Sala Virtual (https://minhasalavirtual.com/). Essa experiência tem surtidos resultados positivos na 
prestação de serviços de registo imobiliário do 1RIMC e é considerada pela autora uma boa prática.
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to de usucapião extrajudicial26; oficinas de boas práticas dos advogados na 
elaboração de documentos para usucapião extrajudicial; processamento 
perante o Cartório de Registro de Imóveis e registro da usucapião extraju-
dicial; e tipos de usucapião e seus requisitos.

Da experiência profissional da autora, verificou-se que é uma boa prá-
tica para levar informações aos usuários e que, se mantida com constância, 
permite, de um lado, a obtenção de conhecimentos e qualificação pelos en-
volvidos e, de outro, a redução dos erros e retrabalhos que dificultam, en-
carecem e atrasam o processamento da usucapião extrajudicial. Apesar de 
ainda ser uma prática não muito usual nas serventias, esse cenário tende a 
mudar, o que foi acelerado pela pandemia da covid-19. Demonstrando essa 
tendência, inclusive, as associações de classe dos registradores de imóveis 
têm investido nessas ações, a exemplo do que ocorre com os webinars orga-
nizados pelo Registro de Imóveis do Brasil (RIB) e pelo Colégio Registral 
Imobiliário de Minas Gerais (CORI-MG)27.

Tais treinamentos também servem como meios de divulgar o institu-
to, que ainda é pouco utilizado28, com o aumento da quantidade de servi-
ços realizados na serventia.

1.7.4. Comunicação com o advogado durante o 
processamento da usucapião extrajudicial

O Provimento n. 65/CNJ/2017 determina, no § 1º do artigo 9º, que: 
“Todas as notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa 
do seu advogado ou do defensor público, por e-mail”.

Nas entrevistas, constatou-se que todas as serventias utilizam a co-
municação via e-mail com o procurador do requerente, de modo que não 
há divergência entre a prática legal e a usual. A comunicação via e-mail 
pode facilitar tanto o atendimento imediato das exigências formuladas 

26 Para esses treinamentos, podem ser utilizados como base os Apêndices A, I e J da dissertação 
(VIEIRA, 2020).

27 Vejam-se os canais no YouTube dessas organizações: https://www.youtube.com/registrodeimo 
veisdobrasil e https://www.youtube.com/corimg. 

28 Sobre a quantidade de processamentos de usucapião nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, 
ver o item 2.1 da dissertação (VIEIRA, 2020).
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quanto o esclarecimento de dúvidas ou alinhamentos acerca do processa-
mento da usucapião extrajudicial. Isso evita erros e retrabalhos e dá mais 
agilidade para o processamento.

Na definição do procedimento formal de processamento da usucapião 
extrajudicial, recomenda-se que seja feita a elaboração de modelos formais 
de comunicação via e-mail com o usuário sobre os casos mais recorrentes, 
a exemplo do envio de nota de exigências, bem como a promoção de trei-
namento da equipe sobre técnicas de redação oficial de e-mail corporativo29.

A comunicação por meio exclusivamente eletrônico no processamen-
to da usucapião foi uma escolha acertada do Provimento n. 65/CNJ/2017, 
na medida em que reduz os custos e permite maior celeridade. Esta é uma 
boa prática que tende a ser estendida legalmente para outros procedimen-
tos do registro de imóveis que exigem comunicação com as partes e são 
passíveis de impugnação, a exemplo da retificação administrativa do imó-
vel para inserção de medidas ou com alteração perimetral e do georrefe-
renciamento de imóvel rural.

Conclusão

A adoção de boas práticas administrativas na qualificação registral 
da usucapião extrajudicial é uma medida que auxilia na agilidade e efi-
ciência da prestação de serviços e na mitigação dos riscos de responsabi-
lização do oficial e, de forma regressiva, de seus prepostos por prática de 
atos em desconformidade com a lei. Na usucapião extrajudicial, que é o 
procedimento mais complexo do registro de imóveis, a gestão adequada 
do procedimento torna-se ainda mais útil e necessária.

Neste artigo, foram listados sete grupos de práticas administrativas 
que podem ser adotadas pelo Oficial na qualificação registral dos títulos 
de usucapião administrativa, para que o processamento seja mais ágil e 
eficiente, com maior satisfação do usuário e mitigação dos riscos de res-
ponsabilidade civil ou administrativa.

29 Para a redação de documentos oficiais, que é o caso do e-mail de comunicação durante o 
processamento da usucapião extrajudicial, recomenda-se a adoção do item 6.4 do Manual de 
Redação da Presidência da República (BRASIL, 2018).
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As práticas administrativas tratadas nos subitens 2.1 a 2.5 são de ca-
ráter procedimental interno e permitem o maior controle e correção do 
processamento da usucapião extrajudicial, especialmente pela agilidade, 
eficiência e mitigação dos riscos da prestação de serviços. Nessas etapas, 
conforme indicado no Capítulo 4 da dissertação “Boas práticas de quali-
ficação registral em usucapião extrajudicial” (VIEIRA, 2020), podem ser 
utilizadas as ferramentas do Apêndice A – Tabela de qualificação registral 
dos documentos necessários para a usucapião extrajudicial, Apêndice B 
– Tabela de acompanhamento do processamento da usucapião extrajudi-
cial, Apêndice C – Tabela de qualificação dos atos registrais praticados na 
usucapião extrajudicial, e Apêndice D – Matriz de análise e classificação de 
prática de gestão administrativa.

Por sua vez, as práticas administrativas tratadas nos itens 2.6 e 2.7 
são focadas no atendimento e na comunicação com as principais partes 
interessadas, que são o tabelião de notas, o advogado e o usuário de 
serviços (usucapiente). O incremento dos processos internos com estas 
práticas permite ao serviço registral a prestação de serviços completa, 
ágil e eficiente, o que também incentiva o uso do instituto da usucapião 
extrajudicial. Para a implementação dessas práticas, conforme mencio-
nado no Capítulo 4 da dissertação “Boas práticas de qualificação regis-
tral em usucapião extrajudicial” (VIEIRA, 2020), podem ser utilizadas 
as ferramentas do Apêndice A – Tabela de qualificação registral dos 
documentos necessários para a usucapião extrajudicial, do Apêndice 
I – Matriz de análise de viabilidade do processamento extrajudicial da 
usucapião e do Apêndice J – Tabelas de cálculo de custos de proces-
samento judicial e extrajudicial da usucapião e de análise comparada 
da economicidade de cada tipo de procedimento, as quais são subdi-
vididas em Tabela J.1 – Definição de custos do processamento da usu-
capião judicial, Tabela J.2 – Definição de custos do processamento da 
usucapião extrajudicial e Tabela J.3 – Comparação entre os custos do 
processamento judicial e extrajudicial.30

30 Neste artigo, não foram abordadas as práticas jurídicas adotadas na qualificação da usucapião 
extrajudicial. A respeito delas, vide: VIEIRA, 2020, Caps. 3 e 4.
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Artigo 8 
Gerenciamento Jurídico Proativo: 

Transformando o Modelo de 
Gestão das Empresas

Eduardo Abucarub Gasparoto

Introdução

O gerente jurídico e o advogado interno de uma empresa, tradicional-
mente, são pouco tentados a atuar proativamente, focando-se na solução 
dos temas apresentados, sem a verdadeira preocupação com a origem dos 
fatos e a consequente prevenção dos problemas. Além disso, costumam 
expressarem-se com uma linguagem técnica, dificilmente compreendida 
pelos demais profissionais que não militam na área do direito. 

A relevância do departamento jurídico de uma empresa, nos dias 
atuais, faz com que esse comportamento reativo perca espaço, exigindo 
que gerentes jurídicos e advogados internos tenham a redução de riscos e 
a identificação de oportunidades como objetivos, acompanhadas de uma 
comunicação simples, fácil e precisa.

O lançamento de livros e cursos afetos à advocacia empresarial, além 
do aumento de profissionais dedicados na área jurídica das empresas, que 
mais do que triplicou no mercado estadunidense entre 1997 e 2020 (vide 
Figura 1 adiante), evidenciam a importância desta área, fruto de uma 
constante expansão regulatória do Estado.

Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (2019) 
apontam que, entre a data da promulgação da nossa Constituição (1988) 
e 2018, foram editadas 5,9 milhões de normas, compreendendo desde a 
criação de novos tributos (CPMF, COFINS, CSLL, CIDES, dentre outros), 
a regulação de matérias específicas na área de direito ambiental, mercado 
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consumidor e direito concorrencial, com penalidades tanto às empresas 
quanto aos seus diretores. No cenário internacional, as regulações federais 
estadunidenses cresceram de 9,7 mil páginas em 1950, para 178,2 mil, em 
2015 (TELLMANN, 2016, p. 32).

Figura 1 – Evolução dos advogados no mercado de trabalho estadunidense

 

Considerando que, em sua maioria, os atuantes na área jurídica não 
são adequadamente preparados na sua formação acadêmica para esses de-
safios, tornam-se recorrentes os seguintes questionamentos: como o advo-
gado pode atuar proativamente na área jurídica de uma empresa? Quais 
são os conhecimentos exigidos?

A ausência de conhecimento técnico para atuação na gestão jurídi-
ca das empresas não se restringe ao cenário acadêmico nacional. Dubey 
e Kripalani (2013, p. 170) ao comentarem sobre o cenário estadunidense 
também pontuam:

As faculdades de direito há algum tempo enfrentam críticas consi-
deráveis   por não prepararem adequadamente seus graduados para 
serem profissionais do direito. À medida que os clientes se tornavam 
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mais expressivos sobre sua relutância em continuar pagando o frete 
pelo modelo de aprendizagem que permitia que jovens advogados re-
cebessem toda a sua formação prática em escritórios de advocacia, os 
escritórios começaram a exercer mais pressão sobre as faculdades de 
direito para assumir alguma responsabilidade por esse treinamento 
prático. Embora algumas faculdades de direito tenham respondido 
oferecendo programas clínicos e treinamento de habilidades práti-
cas, esses programas permanecem marginalizados pela maioria das 
faculdades de direito e geralmente não são considerados um aprimo-
ramento da reputação acadêmica de uma instituição e da classifica-
ção na hierarquia institucional. (Tradução nossa)

O presente artigo visa responder a essas perguntas, motivado pelas 
experiências vivenciadas por este autor enquanto advogado empresarial, 
gerenciando temas importantes que levaram ao desenvolvimento de uma 
técnica de atuação focada na antecipação e prevenção dos problemas, pro-
positura de novas soluções e trabalho efetivo para mitigação de riscos, por 
um canal de comunicação compreensível à alta administração da empresa.

A gestão jurídica proativa, em comparação com a atuação reativa, 
será abordada neste texto, com a introdução de uma metodologia para so-
lução de problemas e a apresentação de uma conclusão ao seu final. 

A pesquisa jurídica teve base dogmática e o método de procedimento 
foi o bibliográfico, na sua modalidade opinativa e descritiva, assumindo o 
caráter prescritivo quando a situação se demonstrou obscura ou ambígua.

As fontes de pesquisa e investigação foram preponderantemente pro-
venientes de literatura estrangeira, notadamente, estadunidense, britânica 
e escandinava, onde o tema é discutido há mais tempo. A análise com-
preendeu incidentes práticos, livros, artigos, teses, dissertações e dados 
estatísticos relacionados à gestão de departamentos jurídicos. 

1. Gestão Jurídica Proativa

Um estilo de gerenciamento jurídico tradicional nas empresas é o de 
“apagar incêndio” à medida que ocorram os problemas. Esse modelo reati-
vo de gestão cria um círculo vicioso na solução de temas, com ineficiência, 
pressa e estresse, sem o devido tempo para o desenvolvimento de pessoas, 
dedicação à inovação e foco estratégico. 
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O gerente jurídico e o advogado interno, nesse contexto, podem ser 
vistos como empecilho à boa condução dos negócios. McCahery e Picciot-
to (in DEZALAY; SUGARMAN, 1995, p. 244), por exemplo, relataram a 
acusação, entre os anos 1980 e 1990, de que a falta de competitividade das 
empresas estadunidenses diante de seus principais concorrentes, especial-
mente em relação às indústrias japonesas, seriam os altos custos jurídicos. 

O entendimento equivocado quanto à incapacidade do advogado 
em sua gestão jurídico-empresarial decorre da idealização de uma visão 
tradicional do seu comportamento caracterizado pela: (i) dificuldade em 
distinguir o que é importante para fins gerenciais; (ii) falta de assertivida-
de nas respostas; (iii) linguajar rebuscado e desconexo com a atividade da 
empresa; e (iv) despreocupação em adquirir conhecimentos adicionais ao 
técnico-jurídico, dentre os quais contabilidade, economia, gestão de pes-
soas, gerenciamento de processos e tecnologia da informação.

Henrique Freire de Oliveira, então diretor da AMIL, reforçou esse 
posicionamento ao concluir que “de uma maneira geral, os administrado-
res veem a atividade advocatícia como sinônimo de burocracia, papelada, 
atraso e ineficiência administrativa, enquanto a atividade empresarial é 
vista como sendo dinâmica, ágil e focada no crescimento da empresa e do 
lucro” (in SELEM; LEITE, 2013, p. 328).

Embora sejam encontrados profissionais da área jurídica com esse 
perfil reativo, a maior rigidez regulatória do Estado, sobretudo após o co-
lapso da companhia de energia estadunidense Enron, em 2001, aliada a 
uma especialização técnica, demandam, cada dia mais, a participação dos 
gerentes jurídicos e advogados internos em uma atuação visando à elucida-
ção de problemas ou ao esclarecimento de dúvidas.

O profissional jurídico necessita praticar uma gestão inovadora e in-
dependente, antecipando-se aos fatos, planejando como “evitar os incên-
dios” para que sequer a “fumaça” seja formada, encontrando novas so-
luções aos negócios da empresa, identificando oportunidades, mitigando 
riscos e desenvolvendo produtos.

Em estruturas organizacionais mais sólidas, o gerente jurídico en-
contra-se abaixo do presidente da empresa, procurando agir em benefício 
da atividade empresarial e não dos interesses do administrador. Wilkins 
(2012, p. 298), ao tratar do tema, menciona um posicionamento mais ri-
goroso de alguns comentaristas acadêmicos, inclusive, que manifestam o 
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entendimento de que a independência é adquirida somente com o reporte 
a um comitê independente do conselho da empresa.

Nesse papel, as soluções aqui propostas estão alinhadas com os pa-
drões éticos requeridos pelo mercado, que zelam pela imagem da empresa, 
cabendo ao profissional atuar junto à alta administração como condutor e 
guardião da cultura organizacional, com vistas à manutenção e continui-
dade da empresa.

Nesse sentido, vale a reflexão de Heineman (2016, p. 23):

[...] o chefe do jurídico como advogado-estadista deve estar profun-
damente preocupado não apenas em responder à primeira pergun-
ta – “é legal” – mas em ajudar a responder à pergunta final: “está 
certo”. Em essência, isso significa que o chefe do jurídico, como 
advogado-estadista, deve se envolver em um debate robusto sobre 
as principais decisões corporativas de todas as formas e tamanhos, 
sobre quais são os “fins” dessa ação, não apenas sobre “os meios” 
para realizá-la; sobre o “propósito” e não apenas o “processo”; sobre 
as consequências, não apenas os atos. Significa avaliar esses fins, 
propósitos e consequências com rigor, não apenas em relação a cri-
térios de desempenho, mas por meio das telas de integridade (re-
gras formais, ética e valores) e risco (econômico e não econômico). 
Para promover um debate tão robusto, o chefe do jurídico e advo-
gados internos devem ser capazes de introduzir na corporação dis-
cussões sobre objetivos e valores concorrentes que estão no centro 
de todas as decisões difíceis, para que essas decisões – tomadas por 
diretores, CEO, líderes, ou pelo próprio chefe do jurídico – sejam 
totalmente informadas e avaliadas da forma mais justa possível. 
(Tradução nossa) 

Espera-se, ainda, que compreenda tanto o ramo de atividade quanto 
as questões econômicas e comerciais abrangidas pelo modelo de negócio, 
independentemente do segmento de atuação da empresa, seja ele financei-
ro, industrial ou de serviços.

Sobre as habilidades essenciais do responsável pelo jurídico em uma 
empresa, Marla Persky (in DUBEY; KRIPALANY, 2013, p. 105), então dire-
tora jurídica da Boehringer Ingelheim Corporation, manifesta: 
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O chefe jurídico precisa combinar uma visão externa do negócio 
com uma visão interna. A visão interna inclui conhecimento da 
personalidade da empresa, do produto, do ciclo de vida do produto 
e da política, além de conhecimento sobre como a receita é maximi-
zada e o suficiente sobre contabilidade financeira para identificar 
os problemas. A visão externa inclui o conhecimento do mercado 
e do setor em que a empresa atua, dos regulamentos e do ambiente 
macroeconômico e político geral que a afetam. (Tradução nossa)

Com fundamento nos conceitos trazidos por Gardner (2020), a ges-
tão proativa do profissional pode ser potencializada em quatro diferentes 
vetores de colaboração: (i) no próprio departamento jurídico, utilizando a 
variedade de especializações do time em conhecimentos não restritos ao 
campo jurídico; (ii) na área de negócios, participando de discussões estra-
tégicas com antecedência suficiente para que os seus conhecimentos pos-
sam ser integrados na tomada de decisão, não se restringindo ao campo 
jurídico, mas fazendo uso da sua perspicácia comercial; (iii) entre as áreas 
corporativas, navegando em problemas complexos organizacionais, como 
transformação digital e segurança da informação; e (iv) com as partes ex-
ternas, construindo parcerias junto aos fornecedores, incluindo escritórios 
de advocacia, órgãos reguladores, associações de classe e competidores, em 
busca de soluções para os problemas comuns. 

A ampliação do escopo profissional exige, além dos conhecimentos 
técnicos da advocacia, a visão administrativa que agregue valor à empresa, 
permitindo identificar oportunidades para redução de custos, diminuição 
à exposição ao risco, inovação, além de outras questões de natureza jurídi-
co-administrativas.

Josie Jardim, quando então diretora jurídica da GE (in SELEM; LEI-
TE, 2013, p. 190), constatou: 

Nesse cenário, o advogado interno começa a ser parte integrante 
dos times que, efetivamente, fecham negócios e decidem sobre as 
estratégias da companhia. Sai de cena o advogado que analisa as 
questões legais e aponta o que pode e o que não pode ser feito, e en-
tra o advogado que analisa as questões de forma ampla, apresentan-
do a melhor solução jurídica e negocial para determinada questão. 
Mais recentemente, percebemos, ainda, um outro movimento que 
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se refere à própria globalização dos negócios, exigindo dos advoga-
dos a compreensão acerca das realidades jurídicas de outras locali-
dades onde as empresas realizam os negócios.

A transformação do comportamento tradicional para o inovador 
também engloba uma comunicação adequada, com uma linguagem com-
preensível aos demais executivos da empresa, traduzindo em números os 
resultados alcançados e deixando de lado tanto o rigor formal quanto as 
tecnicalidades jurídicas usuais à profissão.

As principais diferenças entre uma gestão jurídica tradicional e a ino-
vadora em uma empresa, tendo por base o quadro comparativo elaborado 
por Haapio (2008, p. 114), são explicitadas no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Gestão Jurídica Tradicional versus Gestão Jurídica Inovadora

ITEM GESTÃO JURÍDICA  
TRADICIONAL

GESTÃO JURÍDICA  
INOVADORA

Atuação nas 
demandas

Ex post, atuação reativa, visão 
passada

Ex ante, atuação proativa, visão 
futura

Comportamen-
to Profissional

Linguagem rebuscada e pouco 
assertiva; preocupação central 
com teorias jurídicas e prece-
dentes legais

Linguagem simples, clara e obje-
tiva; preocupação central com os 
objetivos da empresa, analisan-
do financeiramente os impactos 
das decisões

Conhecimento 
técnico Predominantemente jurídico Multidisciplinar

Perspectivas 
centrais

Busca primariamente os inte-
resses dos advogados e procu-
radores

Busca primariamente os interes-
ses das partes e a continuidade 
dos negócios da empresa

Temas centrais Conflitos e litígios Soluções conciliadoras

Fonte: Elaboração do autor, com base em Haapio (2008, p. 114).

A abordagem proativa visa, portanto, atingir uma gestão jurídica 
inovadora, seguindo quatro princípios fundamentais no direito preventivo 
identificados por Edward Dauer (in HAAPIO, 2008, p. 13-33), quais sejam: 
(i) predizer o comportamento humano, para impedir litígios, contrapon-
do-se à prática do direito tradicional em atuar focado exclusivamente no 
que o judiciário vai dizer; (ii) realizar a gestão preventiva de conflito; (iii) 
atuar no acolhimento de riscos para reduzir o seu montante global, em vez 
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de se concentrar na redução de um ou poucos riscos a zero; e (iv) efetuar o 
serviço jurídico preventivo, proporcionando que advogados e consultores 
internos participem de equipes multidisciplinares para ajudar a detectar e 
evitar problemas legais.

Esses objetivos podem ser alcançados com um método proativo de ges-
tão jurídica. Siedel e Haapio (2011), por exemplo, estabeleceram um plano 
de ação para a obtenção de uma vantagem competitiva em uma advocacia 
empresarial preventiva, que chamaram de Manager’s Legal PlanTM, dividido 
em quatro passos: passo um – entendendo a lei, passo dois – como lidar com 
problemas legais e aprender com eles, passo três – desenvolver estratégias de 
negócios e soluções para prevenir problemas futuros, passo quatro – suplan-
tar-se para ter uma visão geral e se tornar mais proativo (tradução nossa).

A medida defendida por Siedel e Haapio tem como pressuposto inicial 
enquadrar juridicamente os casos apresentados ao advogado, para que, com 
o envolvimento das demais áreas da empresa, sejam definidas estratégias 
jurídico-comerciais para solução e prevenção dos problemas, com a possi-
bilidade, ainda, de identificar oportunidades para atuar proativamente na 
reformulação do negócio, partindo-se de uma visão do direito contratual. 

Por outro lado, uma maior eficiência pode ser viabilizada com o empre-
go de técnicas similares de gerenciamento de um processo produtivo, com 
gestão de qualidade, tempo e custo, para, em um trabalho conjunto com as 
áreas envolvidas, propor melhorias jurídicas.

 A metodologia de gestão jurídica proativa é aqui apresentada em cinco 
etapas: (i) análise do caso e identificação dos problemas; (ii) apresentação de 
soluções conjuntas com as áreas envolvidas; (iii) mitigação de riscos futuros; 
(iv) criação de oportunidades; e (v) fixação de indicadores de desempenho.

Busca-se, portanto, utilizar conhecimentos jurídicos, administrativos 
e de negócio, em uma abordagem diferenciada, conforme exposto a seguir.

1.1. Análise do caso e identificação dos problemas

O gerente jurídico ou advogado interno identificam o fato gerador 
dos problemas e apresentam soluções em seu trabalho investigativo, por 
iniciativa própria ou quando consultado pela empresa.

O bom diagnóstico exige dedicação profissional e questionamento 
aos colaboradores sobre os processos de trabalho, não se descartando um 
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possível mapeamento dos respectivos fluxos por qualquer uma das meto-
dologias conhecidas em mercado, tais como Six Sigma (GEORGE et al., 
2005), Kaizen (SHARMA, 2007) ou Design Thinking (VIANA, 2012). 

Os conceitos de Kaizen e Six Sigma estão diretamente relacionados a 
uma metodologia de melhoria contínua que, em seu escopo, têm como ló-
gica a definição e mapeamento de fluxos, para, posteriormente, ajustarem-
-se métricas de monitoramento e aperfeiçoamento de processos.

Em que pese ambos tenham como objetivo a excelência operacional, a 
metodologia Kaizen, originalmente desenvolvida pela fabricante japonesa de 
veículos Toyota, tem o seu fluxo e indicadores propostos pelos próprios en-
volvidos no processo que, em uma discussão conjunta, assim o estabelecem.

De outra forma, o Six Sigma, criado pela empresa estadunidense Moto-
rola, tem a especificação do fluxo desenhada por uma pessoa capacitada para 
a atividade, via processamento das informações junto às áreas envolvidas, 
em uma estrutura hierarquizada. O nível de conhecimento do profissional é 
evidenciado pela certificação emitida em diferentes níveis, baseada na gra-
duação das artes marciais: white, yellow, green, black e master black belts.

Já o Design Thinking repensa a estrutura do processo e do produto 
com a introdução de métodos sistemáticos para avaliar, projetar e resolver 
os problemas, visando combater falhas sistêmicas, estruturado em três pi-
lares: empatia, colaboração e experimentação.

Sobre a escolha da melhor metodologia para o desenvolvimento de 
um trabalho Kepler e Oliveira (2019, p. 78-79) opinam: 

[a]s metodologias e as técnicas para tornar uma empresa mais ágil 
são muitas, e as técnicas e a escolha da melhor vai depender de cada 
gestor e também do tipo do negócio tocado por ele. Por mais que to-
das sejam satisfatórias e capazes de potencializar resultados, é você 
que vai analisar e dizer quais se adaptam melhor aos projetos e ao 
momento atual do seu empreendimento. [...] O tipo de organiza-
ção, a duração e a complexidade de cada projeto desenvolvido por 
você, as tecnologias utilizadas e também a quantidade de pessoas e 
equipes envolvidas são fatores que precisam influenciar diretamen-
te sua escolha e decisão. Lembre-se ainda de fazer essa avaliação 
junto com os colaboradores, pensando nas características positivas 
e negativas e nos pontos fortes e fracos de cada um dos métodos. 
[...] Ao escolher, saiba que será preciso realizar as adaptações ne-
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cessárias para que a aplicação seja viável, além de treinar os cola-
boradores envolvidos no processo. Mesmo com todas as técnicas, 
os resultados não aparecem caso eles não assimilem e realmente 
comecem a trabalhar seguindo esse conceito, que deve atravessar 
todo o processo produtivo da empresa, da aquisição feita junto ao 
fornecedor à entrega final ao cliente.

Independentemente da filosofia de mapeamento de processo utiliza-
da, o comprometimento da área demandada e do departamento jurídico 
são importantes, ao final desta etapa, para apresentação de soluções con-
juntas às falhas e oportunidades identificadas.

1.2. Apresentação de soluções conjuntas

Ao identificar os problemas e oportunidades, surge a preocupação em 
apresentar à alta administração da empresa uma proposta em uma lingua-
gem empresarial, contemplando o raciocínio jurídico em cinco variáveis 
de um processo produtivo: (i) custo; (ii) confiabilidade; (iii) qualidade; (iv) 
flexibilidade; e (v) rapidez, elegendo-se uma delas como ponto focal.

Em que pese seja difícil dividir harmonicamente em um projeto quais 
medidas estão diretamente relacionadas a cada uma dessas variáveis – é 
possível observar preocupações que envolvem mais de uma delas –, a clas-
sificação auxilia o profissional a desenvolver um planejamento estratégico 
em busca das melhores alternativas ao desafio com que se depara.

Uma classificação pode envolver uma infinidade de critérios e a fi-
nalidade aqui proposta é facilitar a melhor compreensão da metodologia 
para fins tanto práticos quanto didáticos. Nos dizeres do constituciona-
lista e tributarista Celso Ribeiro Bastos (1995, p. 144): “[a]s classificações 
não são certas ou erradas, mas sim convenientes ou inconvenientes. As 
inconvenientes são aquelas que, sem deixar de ser corretas, não apresen-
tam qualquer utilidade prática. O critério último, pois, da validade das 
classificações é a sua utilidade”.    

A utilização das medidas de desempenho de um processo produtivo para 
identificar soluções em demandas jurídicas, a rigor, permite maior simetria de 
informações, aproximando, da área do direito, técnicas de gestão de processos 
altamente difundidas junto à alta administração de uma empresa.
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Partindo desse pressuposto, o custo revela-se um tema importante 
para o convencimento da implementação de um projeto complexo e ino-
vador. A identificação ocorre em qualquer uma das seguintes dimensões: 
(i) custo de pessoal; (ii) custo de instalações, tecnologia e equipamentos; e 
(iii) custo de materiais. 

Na área jurídica, o melhor exemplo desta variável como foco princi-
pal pode ser evidenciado em um fato recente, que corresponde ao pedido 
de substituição das garantias de depósito judicial pelo seguro-garantia ou 
fiança bancária na esfera trabalhista, em face do novo entendimento do 
Conselho Nacional de Justiça e a consequente necessidade das empresas 
de liberação do seu fluxo de caixa, pelos problemas de receita enfrentados 
com a pandemia do covid-19, conforme a seguir:

EXECUÇÃO TRABALHISTA PODE TER SEGURO FIANÇA E 
FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA. CNJ – Processo nº 
0009820-09.2019.2.00.0000, Relator: Gab. Cons. Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Data de Julgamento: 27/03/2020, 6ª Sessão Virtual Ex-
traordinária. Originalmente, o pedido do Sindicato Nacional das 
Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sindi-
telebrasil) visava suspender os artigos 7º e 8º do Ato Conjunto TST/
CSJT/CGJT nº 1/2019, que dificultavam a substituição de depósi-
tos recursais na esfera trabalhista pelos seguros e cartas de fiança, 
prejudicando a participação das empresas do setor de telefonia no 
leilão do 5G. A medida, no entanto, beneficiou todo segmento em-
presarial que pôde aplicar os recursos destinados aos depósitos nas 
suas atividades face à pandemia causada pela covid-19, como cons-
tatou o conselheiro Mário Guerreiro em seu voto, ao concluir que 
a liberação das quantias “contribuiria para a geração de riquezas 
no quadro atual, em que o país tenta se recuperar da grave crise 
econômica vivenciada nos últimos anos.

A confiabilidade é caracterizada pelo nível de segurança dos serviços 
executados, economizando dinheiro com despesas indesejáveis. As boas 
práticas introduzidas pela empresa especializada em comércio eletrônico 
Mercado Livre, em 2016, atingindo a desjudicialização em 98,9% dos casos, 
são um bom exemplo desta variável como destaque, no projeto implemen-
tado pela área jurídica. Ao alterar o nome do departamento contencioso cí-
vel para área de resolução de disputas, focou em resolver os problemas dos 



240

Eduardo Abucarub Gasparoto

consumidores para que mantivessem a confiança nos serviços prestados 
pela empresa (FREITAS, 2019). 

A qualidade tem como direcional agir corretamente, para evitar erros 
na execução do projeto, com condutas que deem credibilidade ao produto 
ou ao serviço que será oferecido. Um exemplo desta variável como destaque 
na área jurídica é o projeto de automação de serviços jurídicos, atualmente 
executado pelos jurídicos da Unilever, banco BV e B3 em parceria com a 
legaltech Looplex, para elaboração de defesas processuais e atendimento de 
consultas jurídicas com a implementação de documentos inteligentes, que 
levam esse nome pela definição do seu teor mediante o preenchimento de 
campos previamente estruturados pela área (MARASCIULO, 2019). 

A rapidez significa a preocupação em implementar uma solução que 
melhore o tempo de entrega do produto ou serviço oferecido, pela agili-
dade na operação interna ou na tomada de decisão. Um exemplo da área 
jurídica contendo essa variável como a principal é a automatização das 
consultas trabalhistas da Rede Carrefour de Supermercados, em 2017, per-
mitindo que os empregados acessassem, com um aplicativo, as dúvidas e 
orientações relacionadas à matéria para o imediato esclarecimento1.

A flexibilidade em um projeto tem como objetivo apresentar alguma 
mudança por meio de alternativas, considerando as variáveis de tempo, 
modo e lugar. Um exemplo da principal preocupação com essa variável foi 
o processo de internalização das defesas do jurídico trabalhista do Ban-
co Itaú-Unibanco, em 2018, com a implementação da metodologia ágil2, 
que promoveu uma transformação cultural na área, por um novo modo 
de trabalho que eliminou a relação de comando e controle, permitindo aos 

1 Notícia fornecida por Sandra Gebara, no IX Congresso Nacional da GEJUR e do FDJUR, em 12 
de setembro de 2017.

2 Kepler e Oliveira (2019, p. 73-74) explicam o conceito: “Lançado em 2001, o Manifesto Ágil 
agrupa quatro valores e alguns princípios a serem seguidos. Entre os valores apresentados no 
documento, estão os de que indivíduos e interações devem ser priorizados em relação a processos 
e ferramentas; a produtividade é mais valiosa que uma documentação complexa, colaboradores 
com clientes são mais importantes que contratos; e responder adequadamente às mudanças é 
preferível em vez de seguir o planejamento inicial. Desta forma, o objetivo é trazer os benefícios 
ágeis para a gestão de projetos e ainda para a administração do empreendimento, uma vez que a 
volatilidade do mercado exige respostas cada vez mais rápidas. Para isso, é preciso que a empresa 
seja flexível para se adaptar e saiba aproveitar novas oportunidades que aparecem”. 
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advogados agirem com autonomia, focando nas necessidades do cliente 
(GONZALES, 2020).

1.3. Mitigação de riscos futuros

Na apresentação das soluções envolvendo os assuntos estratégicos da 
empresa, o gerente jurídico ou o advogado interno também analisam as 
possíveis consequências para cada um dos caminhos a serem seguidos em 
sua gestão proativa. A princípio, duas são as alternativas: evitar ou enfren-
tar os problemas identificados. 

Ao escolher evitar o problema, a ponderação é decorrente do exame 
do custo e benefício, com base em três cenários distintos: (i) celebrar acor-
do sobre algo, visto que o valor transacionado é menor que o prejuízo ou 
ganho almejado; ou (ii) não fazer algo, por se revelar contrário aos valores 
da empresa ou, ainda, por trazer risco patrimonial, de imagem ou crimi-
nal; ou (iii) fazer algo diferente, com uma alternativa que não tenha sido 
regulada ou que é permitida.

Heineman (2016, p. 229) pontua: 

Uma corporação de sucesso deve assumir riscos – deve ser criativa 
e inovadora. Mas também deve limitar esses riscos com discipli-
na. Qual deve ser o equilíbrio entre a tomada de risco e a gestão 
de risco – o proverbial “apetite de risco” – deve se basear em um 
conjunto de decisões cuidadosas e pensadas por líderes corporati-
vos, incluindo o chefe jurídico. Esse equilíbrio só pode ocorrer se 
a corporação for capaz de ter a amplitude intelectual, o rigor ana-
lítico e a excelência operacional necessários para avaliar e abordar 
constantemente o conjunto diversificado [...] de riscos enfrentados 
por uma corporação global [...]. (Tradução nossa)

O Google, em 2008, adotou uma conduta visando evitar o problema, ao 
não contestar as normas de censura impostas pelo governo chinês. A despei-
to de seu compromisso global com a liberdade de expressão e com o acesso 
à informação, aceitou as restrições de acesso a sites indesejados fixadas pelo 
regime do Partido Comunista, para que pudesse atuar naquele país, guiado 
inclusive por seus propósitos comerciais (HEINEMAN, 2016, p. 216).



242

Eduardo Abucarub Gasparoto

Quando se objetiva enfrentar o problema, também, são três os cená-
rios: (i) atuar em defesa e apoio a uma mudança de lei ou normativo; (ii) 
discutir a sanção, administrativa ou judicialmente; ou (iii) agir mesmo que 
haja risco, pois o benefício é maior que a penalidade.

Como exemplo de uma conduta de enfrentamento, houve a atuação 
da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR) em defesa da Medi-
da Provisória n. 863/2018 (ABEAR, 2018), convertida na Lei n. 13.842/2019, 
para flexibilização das regras de concessão e autorização de transporte aé-
reo regular, permitindo por consequência a oficialização do controle acio-
nário chileno na LATAM, que já operava no país desde 2010, quando da 
fusão entre a TAM e LAN Chile.

O gerente jurídico e os advogados internos proativos, nos casos em 
que se tenha decidido por agir mesmo sabendo de uma possível sanção, 
comportam-se como verdadeiros guardiões da integridade e reputação or-
ganizacional (HEINEMAN, 2016, p. 55), evitando qualquer conduta que 
coloque em risco o patrimônio ou a imagem da empresa ou responsabilize 
civil e criminalmente as pessoas de sua gestão, independentemente do re-
torno financeiro envolvido.

 Em que pese a existência de possíveis questionamentos acerca do 
grau de independência do advogado na tomada de decisões de risco, al-
guns procedimentos são seguidos para implementação de políticas de go-
vernança corporativa nas empresas.

No mercado estadunidense, por exemplo, as empresas de capital aberto 
têm como melhores práticas de transparência organizacional fazer com que 
o responsável pela área jurídica reporte diretamente ao Conselho de Admi-
nistração, além da expressa previsão legal desse profissional responder civil e 
criminalmente, inclusive, por eventuais problemas ou desvios de conduta da 
empresa de seu conhecimento e não relatados às autoridades competentes.

A motivação para essa medida ocorreu após o colapso da Enron e da 
Worldcom, quando o juiz Stanley Sporkin, ex-chefe do Departamento de 
Execução da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Uni-
dos (SEC), lançou a célebre questão: “Onde estavam os advogados?!”. Dessa 
forma, em um esforço para garantir que os advogados protegessem os in-
vestidores públicos, desempenhando um papel de guardião, o Congresso 
aprovou a Lei Sarbanes-Oxley, em 2002. Entre outras coisas, a lei exige 
que os responsáveis pelos departamentos jurídicos das empresas relatem 
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tais atos ao comitê de auditoria se ele ou ela não estivesse satisfeito com a 
resposta do CEO (in BAGLEY; ROELLIG, 2013, p. 2).

No Brasil, a evolução legislativa não chegou a esse nível, muito pro-
vavelmente por serem poucas as empresas de capital aberto que fujam dos 
controles de grupos familiares. Nesse sentido, Cooter e Schäfer (2017, p. 
165) apontam um estudo realizado por Érica Gorga, estimando que, atual-
mente, 90% por cento das empresas brasileiras com ações em bolsa pos-
suem um único acionista com mais de 50% do capital votante da empresa. 

Por outro lado, sobretudo após os escândalos de corrupção no país, 
identificaram-se casos de responsabilização dos diretores por desvios de 
conduta da empresa que administrativamente deveriam ser mais bem 
monitorados, não isentando esse entendimento da responsabilidade dos 
advogados que eventualmente tenham conhecimento dos fatos e que, de 
alguma forma, contribuíram para a conduta criminosa. 

Filipe Magliarelli, sócio da Área de Anticorrupção, Compliance & In-
vestigação do KLA-Koury Lopes Advogados, afirma, em seu artigo “Com-
pliance e responsabilidade do gestor”, publicado no Jornal Valor Econômi-
co em 21 de agosto de 2017, que: 

a omissão do gestor em repelir as condutas criminosas pode ser rele-
vante para a imputação de sua responsabilidade penal, quando restar 
demonstrado que se tinha condições efetivas de impedir o resultado, 
e ainda assim nada foi feito [...] A cegueira deliberada tem sido gra-
dativamente aceita pelos tribunais brasileiros para aferir a responsa-
bilidade penal, principalmente em crime de lavagem de dinheiro. Foi 
usada pelo Supremo Tribunal Federal no caso Mensalão e também 
em recente julgamento relacionado à Operação Lava-Jato.

Dessa forma, ao profissional do direito que identificar eventuais pro-
blemas éticos nas conduções dos negócios da empresa, com possível reper-
cussão na esfera criminal inclusive, e cujos alertas por ele dados não sejam 
seguidos pela alta administração, torna-se aconselhável sair da empresa 
não havendo a obrigação de comunicar o fato às autoridades, em face do 
sigilo profissional exigido à função3.

3 Seguimos o posicionamento sobre o dever ético e legal do advogado não expor os seus clientes, 
ainda que a conduta seja ilegal. Greco e Rassi (2012, p. 14) manifestam semelhante entendimento 
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Seguindo a mesma linha de autonomia e imparcialidade, o gerente 
jurídico ou advogado asseguram, quando também componente de um ór-
gão colegiado encarregado pela administração e gestão da empresa, que as 
suas decisões técnico-jurídicas sejam inquestionáveis na assunção de um 
risco, por ser indiretamente um dos interessados. Nessa situação, é reco-
mendável a contratação de um parecer externo, preservando seu grau de 
independência e isenção, peculiares à atividade jurídica corporativa.

1.4. Criação de oportunidades

“Os mercados são inclementes” (KOTLER, 1999, p. 16) e tanto as em-
presas quanto os seus respectivos colaboradores estão em constante trans-
formação, para sobreviver e evoluir em um mundo altamente competitivo 
e globalizado.

O gerente jurídico ou advogado interno proativo, portanto, identifica 
oportunidades, direta ou indiretamente relacionadas ao negócio, aumentan-
do o escopo da sua visão, fazendo parte de um processo ativo de criação.

A adoção desse papel exige muito trabalho e uma mentalidade dis-
ruptiva – não usual na área jurídica – a fim de possibilitar que o profis-
sional tenha condições de liderar equipes multidisciplinares em projetos 
organizacionais estratégicos, rotineiramente voltados às necessidades de 
mercado e/ou do cliente.

Susskind (2010, p. 90) comenta: 

ao opinar que: “[o] advogado tem a seu favor (e contra ele às vezes) o dever do sigilo profissional, 
garantia, não apenas do exercício profissional, mas principalmente dos eventuais envolvidos 
em infração penal. Entendendo-se o contrário, comprometer-se-ia o Direito Constitucional 
à ampla defesa. Quem consulta um advogado não pode estar contando fatos a um delator”. 
De outra forma, Romani Netto (2018, p. 123) desenvolveu sua tese de mestrado com racional 
diverso, concluindo que: “[o] CEOAB permite o afastamento do sigilo em casos excepcionais, 
especificamente quando estiver presente uma justa causa, representada pelas situações de grave 
ameaça ao direito à vida e à honra do advogado, ou que envolvam sua defesa própria. O advogado 
de operações que, no exercício de sua profissão, dá andamento a uma operação solicitada pelo 
cliente, e, por consequência da solicitação de seu representado, depara-se com o risco de contribuir 
com a prática de crime e figurar na condição de coautor ou partícipe do mesmo, está diante 
de uma grave ameaça à sua honra à dignidade da profissão. Nesses casos, portanto, inexiste 
incompatibilidade entre o instituto do sigilo profissional e o dever de comunicação da operação 
aos organismos de inteligência financeira, pois o primeiro poderá ser legitimamente afastado”.
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Os advogados muitas vezes exageram na medida em que o conteúdo 
de seu trabalho é criativo, estratégico e inovador. Thomas Edison, 
mais conhecido por sua invenção da lâmpada, observou sem medo 
de que “gênio é 1% inspiração, 99% transpiração”. [...] Se Edison per-
mitiu que uma fração tão pequena de seu trabalho fosse inspiradora, 
eu me pergunto sobre a possibilidade de alegações de advogados de 
que a maioria dos trabalhos corporativos – para dar um exemplo – 
envolve um nível mais alto de criatividade. (Tradução nossa)

O processo criativo é impulsionado, inclusive, por técnicas que esti-
mulem o surgimento de novas ideias ou pontos de vista, como as metodo-
logias clássicas utilizadas no meio empresarial que viabilizam o trabalho 
em equipe, desenvolvidas pelo publicitário estadunidense Alex Osborn, 
quais sejam: brainstorming e o Osborn’s checklist.

A técnica do brainstorming (OSBORN, 1996) estimula o pensamento 
criativo com a realização de dinâmica de grupos para resolver problemas 
específicos, seguindo, basicamente, 4 etapas: (i) preparação: oportunidade 
em que se esclarecem o problema a ser solucionado para os participantes, 
bem como as regras do processo; (ii) geração de ideias: consiste na etapa de 
geração de alternativas em quantidade e qualidade em um curto espaço de 
tempo, sem pré-julgamentos; (iii) síntese e aperfeiçoamento: momento em 
que as ideias são reunidas e filtradas; e (iv) soluções: quando são escolhidas 
uma ou mais soluções, de acordo com o objetivo e a viabilidade.

O Osborn’s checklist foi aprimorado por Eberle (1996), que cunhou o 
acrônimo scamper. Com base nesse acrônimo oriundo do inglês (que sig-
nifica “corrida”, “galope”, “fugir apressadamente”), o checklist possibilita a 
obtenção de ideias por meio de um conjunto de perguntas, cada uma delas 
associada a uma das letras que compõem scamper: (i) s – substituir: como 
é possível dar novos significados, abordagens, processos, posições, elemen-
tos, componentes, regras? (ii) c – combinar: como criar ligas e conectar 
unidades, efeitos, recursos ou ideias? Como reunir diferentes produtos, 
tecnologias e/ou recursos para criar algo ou maximizar os benefícios ofe-
recidos? A que isso pode ser associado? (iii) a – adaptar: como adaptar seu 
produto para um novo uso? O que é similar, paralelo? Ao que pode ser 
comparado, imitado? Como inserir isso de forma eficiente em um novo 
contexto, de modo a encontrar novas aplicações e explorar novos merca-
dos? (iv) m – modificar: é possível atribuir a isso um novo ângulo? Alterar 
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cor, movimento, som, odor, sentido e/ou forma? O que pode ser ampliado, 
reduzido, alterado ou fortalecido para tornar seu produto ou processo me-
lhor? (v) p – propor novos usos: é possível dar a isso uma nova utilidade, 
significado? Como inovar? (vi) e – eliminar: como simplificar um produto 
ou processo e torná-lo mais eficiente? Quais características, componentes 
e regras podem ser eliminadas? É possível fazer algo reduzido e mais ve-
loz? (vii) r – reorganizar: é possível alterar o padrão, sequência ou layout? 
Mudar o ritmo ou transpor causa e efeito? É possível inverter os papéis, 
significados? Como podemos dar uma nova perspectiva?

Nesse sentido, Siedel e Haapio (2011, p. 17) quando abordaram a ca-
pacidade do advogado proativo em agregar valor ao negócio, concluíram 
da seguinte forma: 

Esta etapa incentiva você [advogado] a se concentrar não apenas 
em prevenir o que não é desejável, como futuros problemas legais 
e suas causas, mas também em promover o que é desejável para 
potencializar oportunidades futuras. [...] Tudo isso é fundamental 
para sua capacidade de criar e capturar valor e para seu sucesso 
no mercado. Da fórmula secreta da Coca-Cola ao Swoosh da Nike, 
centenas de bilhões de dólares dependem das estratégias legais usa-
das para proteger e explorar a propriedade intelectual. Tanto, se 
não mais, provavelmente dependerá do capital relacional e dos ati-
vos intangíveis incorporados nos contratos. (Tradução nossa)

Assim, ainda que a tentativa de uma abordagem diferenciada não 
possa ser implementada em todos os temas submetidos à análise jurídi-
ca, essa atitude, se e quando almejada, dará ao profissional uma vantagem 
competitiva em relação aos seus pares de diferentes áreas da empresa.

1.5. Fixação de indicadores de desempenho

Os resultados apresentados pelo gestor do projeto usualmente estão 
suportados por dados mensuráveis em indicadores-chave de performance 
(KPI – key performance indicator), facilitando a compreensão dos impac-
tos positivos ou negativos da medida adotada. 

Essa questão é o maior desafio no mundo jurídico, pela atuação nesta 
área estar tradicionalmente focada em critérios subjetivos de competência 
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profissional, como o melhor escritório de advocacia, os advogados de em-
presa mais admirados, os grandes advogados de escritório, dentre outros. 
Nancy Strehlow (1981, p. 1020), diretora jurídica do Grupo Everest, ao tra-
tar dos critérios de avaliação de competência de um advogado discorreu:

[…] a profissão de advogado ainda não está em sintonia com padrões 
uniformes para julgar a competência do advogado. Os padrões do 
código de ética da advocacia existentes, as reformas propostas e as 
decisões de direito comum estabelecem critérios diferentes para jul-
gar a “competência” do advogado. Além disso, nenhum padrão de 
“competência” existente é verdadeiramente eficaz. (Tradução nossa)

O conceito empresarial, diversamente, prima pela definição de indi-
cadores objetivos de performance e os KPIs oferecem métricas essenciais 
para a manutenção do foco estratégico do gerente ou advogado interno que 
atuam proativamente. O ideal é que sejam definidos indicadores a serem 
trabalhados conjuntamente com as áreas envolvidas no projeto para de-
monstrar o sucesso da sua implementação. Geralmente não passam de dez 
KPIs (MILLER, 2019) e podem ser classificados em três campos distintos: 
financeiro, qualitativo e preventivo.

Os indicadores financeiros têm a finalidade de mostrar a eficiência 
financeira do projeto, possibilitando uma melhor administração do orça- 
mento e auxiliando na tomada de decisões estratégicas, enquanto os  
indicadores qualitativos apontam o desempenho junto às demais áreas da 
empresa, permitindo o aprimoramento dos processos com um trabalho 
eficiente e eficaz.

Já os indicadores preventivos contribuem para gerar a segurança jurí-
dica de uma empresa, por análises preditivas, a fim de eliminar ou evitar 
possíveis riscos aos negócios. As métricas para assegurar uma abordagem 
mais consistente e objetiva podem: (i) registrar posições acordadas sobre 
risco em certas demandas e uma tabela de desempenho para cada posição 
diferente; (ii) definir um perfil de risco alvo para cada tipo de demanda; ou 
(iii) obter a melhor relação custo e benefício despendido.
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Conclusão

O sucesso no método proativo de gestão está em conhecer a proposi-
tura de alternativas para os problemas da empresa, mensurando os riscos, 
criando oportunidades e em comunicar, por indicativos de performance 
objetivos e permanentemente monitorados, os resultados atingidos junto 
à alta administração.

A metodologia demanda a aplicação de uma técnica que envolve tan-
to o trabalho da equipe legal quanto a participação de todas as áreas envol-
vidas, para mapeamento e identificação de falhas nos processos. 

Os gerentes jurídicos e advogados internos, em uma gestão proati-
va, têm a preocupação constante de reduzir a assimetria de informações, 
razão pela qual torna-se importante a definição de indicadores específi-
cos em um trabalho desenvolvido conjuntamente com as demais áreas da 
empresa, justamente para evitar que a falta de compreensão prejudique o 
andamento de um projeto.

Embora a alta administração espere do corpo jurídico, única e exclu-
sivamente, a resolução dos problemas, sempre é possível identificar opor-
tunidades trazendo outros ganhos inesperados com a implementação de 
um processo criativo, em um esforço conjunto entre as áreas, para poten-
cialização das novas ideias, contemplando reuniões de brainstormings e 
instrumentos de controle e direcionamento dos trabalhos.

Afinal de contas, o profissional jurídico ocupa uma posição interes-
sante no segmento empresarial e embora pareça exercer uma atividade 
pragmática, pode surpreender em seu trabalho com uma gestão inovado-
ra, identificando riscos, solucionando problemas e adicionando valor aos 
negócios. A propositura de alternativas e criação de novas oportunidades 
eleva a atividade jurídica como elemento estratégico de uma empresa.

Os gerentes jurídicos e advogados internos proativos zelam, a todo cus-
to, pelo seu papel-chave de guardião da empresa, mantendo, na propositura 
de soluções, os seus compromissos éticos e legais inerentes à função, ainda 
que resulte em uma renúncia a suposto ganho financeiro nos negócios.

De todo modo, a aplicação de uma metodologia alinhada à dinâmica 
empresarial é capaz de introduzir uma atuação jurídica proativa, com téc-
nicas de mapeamento e gestão de processos, focados na solução dos casos 
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apresentados, em trabalhos colaborativos, cujas pessoas compartilham di-
ferentes opiniões e experiências ante o tema em debate.

O profissional do direito, ao executar essa tarefa, precisa conhecer as 
necessidades e expectativas do negócio, a legislação aplicável, os clientes 
e demais públicos de relacionamento, a fim de contribuir para a melho-
ria dos processos e produtos da empresa, com uma análise crítica do caso 
apresentado. Ademais, torna-se crucial, além da aplicação do direito pre-
ventivo, estabelecer e acompanhar os indicadores, realizando, sempre que 
possível, o benchmarking junto ao mercado. 

Muito provavelmente a metodologia aqui proposta não soluciona to-
das as situações jurídicas com que a empresa se depara. É preciso analisar 
caso a caso, com discernimento. No entanto, espera-se que ela possa servir 
como uma boa alternativa para uma gestão jurídica proativa pelos profis-
sionais e estudantes do direito.
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Artigo 9 
Aplicativos de Serviços Jurídicos: 

Implicações Éticas e Mercadológicas

Augusto Martinez

Introdução

O mercado brasileiro de serviços jurídicos vem sofrendo profundas 
transformações decorrentes, por um lado, da evolução tecnológica e, por 
outro, da significativa expansão na demografia profissional. Em um es-
paço de três décadas, a advocacia brasileira saltou da era da máquina de 
escrever para o limiar da era da inteligência artificial, e o número de cursos 
de Direito no país cresceu cerca de seiscentos por cento. Dados esses dois 
vetores, a economia do compartilhamento encontra um cenário propício 
para chegar aos serviços jurídicos. No entanto, o surgimento de aplicati-
vos de serviços jurídicos, como parte desse fenômeno da sharing economy, 
trouxe consigo novas situações que não estavam previstas ou que contra-
riam a atual legislação da advocacia. Neste artigo, procura-se realizar um 
retrospecto sobre as formas de prestação dos serviços jurídicos havidas nas 
últimas três décadas, as razões de adesão dos profissionais aos aplicativos 
de serviços jurídicos e a forma como o tema é tratado do ponto de vista 
ético-legal da profissão. 

1. Os Quatro Estágios da Advocacia: Histórico do  
Uso da Tecnologia nos Serviços Jurídicos

A forma de prestar serviços jurídicos foi, mais ou menos, a mesma até 
o meio da década de 90 do século passado, quando o sistema operacional 
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Windows 95, da Microsoft, fez uma revolução nos escritórios de advocacia. 
Em um curto período, entre o final dos anos 1990 e o início do novo milê-
nio, o Brasil assistia ao fechamento de um ciclo e ao começo de outro: saía 
de cena o jeito artesanal de fazer com as velhas máquinas de escrever, tão 
necessárias naquilo que se pode chamar de advocacia 1.0, e ingressavam 
os computadores pessoais e as impressoras. 

O microcomputador deixava de estar restrito às grandes corporações 
e passava a ter uso doméstico ou empresarial de pequeno porte. A partir de 
então, o profissional do direito percebeu que poderia utilizar modelos pré-
-armazenados em seu computador, bastando, para tanto, que, aos poucos, 
fosse formando um banco de dados de contratos, petições, minutas, etc. 
O mesmo serviço de antes, por conseguinte, passaria a ser feito em menos 
tempo de trabalho, com a ajuda de uma minuteria eletrônica armazenada 
nas máquinas. Isso significava que o advogado poderia gastar menos tem-
po de serviço para fazer a mesma coisa, o que, por conseguinte, na maioria 
das vezes, poderia reduzir o preço dos serviços. Para corresponder-se com 
os clientes e receber documentos, o advogado já podia contar com o apa-
relho de fac-símile, que transportava pelo mundo, de um aparelho a outro, 
cópias fidedignas de documentos. Denomina-se, portanto, advocacia 2.0 
aquela marcada pela presença de impressoras, faxes e microcomputadores 
com capacidade de armazenamento de minutários preconcebidos e pela 
consequente economia de tempo que antes se gastava com a confecção de 
arrazoados nas velhas máquinas de escrever. 

Menos de cinco anos depois, já na virada do milênio, uma rápida expan-
são no número de câmeras digitais e, posteriormente, de smartphones possibi-
litou que cópias digitais substituíssem com grandes vantagens as cópias físicas 
dos documentos, dando início ao processo de virtualização dos escritórios de 
serviços jurídicos, naquilo que podemos chamar de advocacia 3.0. 

Tal transformação afetou, além da advocacia, o mercado dos estagiá-
rios de Direito, pelo menos no que concerne ao contencioso, pois entre as 
funções privativas do estagiário estava a de retirar os autos do cartório e 
providenciar extração de cópias xerográficas, prerrogativa essa concedida 
apenas a advogados e a estagiários, desde que cadastrados na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). Ora, à medida que a cópia física deixava de ser 
necessária, a principal prerrogativa do estagiário se tornava obsoleta, pois 
qualquer pessoa, afinal, poderia obter acesso aos autos e digitalizá-los com 
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um simples aparelho de celular, salvo processos em segredo de Justiça. No 
bojo desse processo de informatização, a partir do final da primeira década 
do século XXI, os próprios tribunais começaram a digitalizar os andamen-
tos processuais, o que retirava do estagiário mais uma de suas funções tradi-
cionais: a de consultar pessoalmente os andamentos processuais no fórum. 

Com a digitalização dos processos judiciais feita pelos Tribunais, a 
partir da segunda década deste século, o trabalho do estagiário sofreu ra-
dical transformação, pois passou da presença física no fórum para a ali-
mentação de sistemas de informatização, digitalização de documentos, 
dentre outras. Ante os cada vez mais escassos processos físicos, a função 
do estagiário de Direito necessariamente vinculado à OAB e a sua princi-
pal prerrogativa (retirar autos físicos de cartório) praticamente se extin-
guiram, visto que as suas atividades poderiam agora ser desempenhadas 
por qualquer pessoa, desde que com treinamento e sem o dispêndio finan-
ceiro da vinculação à Ordem. Tal afirmativa é confirmada pelos números 
de filiação de estagiários à OAB colhidos no Estado de São Paulo: de um 
crescimento no número de inscritos na casa de 104% havido entre 2001 e 
2013, esse índice caiu para apenas 13% entre 2014 e 2019, após a digitaliza-
ção dos processos judiciais. Nesse passo e com a diminuição contínua do 
número de processos físicos, prevê-se que em, no máximo cinco anos, o 
interesse de vinculação à OAB esteja praticamente extinto.

Por fim, chega-se ao estágio atual: aqui chamado de advocacia 4.0. 
Nesse momento, graças à internet, praticamente todos os processos de 
organização interna dos escritórios de advocacia estão informatizados. 
Os processos administrativos e financeiros podem ser controlados por 
softwares, bem como por internet banking. No jurídico, a confecção, dis-
tribuição e acompanhamento processual de ações podem ser feitos todos 
por meios digitais. O controle interno de clientes, prazos processuais, 
bancos de minutas, documentos ou contratos pode ser feito totalmente 
em cloud computing, sem a necessidade de manter cópia física de docu-
mentos no escritório, sendo acessível de qualquer lugar. As reuniões com 
os clientes podem ser feitas a distância por aplicativos de comunicação 
como Skype, Zoom ou WhatsApp, entre outros. Já a obtenção de docu-
mentos pode ser feita também remotamente por meio de assinaturas por 
certificação digital. Na verdade, alguns escritórios de menor porte já pas-
saram, eles mesmos, a ser virtuais mediante a contratação de endereços 
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coletivos por meio de espaços de coworking. Nem mais a presença física 
do escritório na comarca é imprescindível, uma vez que, podendo visua-
lizar os autos processuais digitalmente, o advogado consegue atuar, com 
certa facilidade, de qualquer lugar do mundo, em qualquer tribunal do 
país. Tornaram-se mais frequentes, principalmente no mundo pós-pan-
demia, as iniciativas de alguns tribunais de realizar audiências de con-
ciliação com uso de algumas dessas ferramentas, bem como a oitiva de 
testemunhas ou réus por videoconferência. Com o regime de lockdown 
feito em grande parte dos países, o mundo parou por alguns meses, tem-
po suficiente para rever o antigo modelo presencial de trabalho e ir se 
adaptando a um modelo remoto com a ajuda desses aplicativos. 

A chegada das altas velocidades de internet possibilitou um alto tráfe-
go de informações e dados pela rede mundial de computadores, tornando 
possíveis todos os processos mencionados acima. Com esse incremento na 
velocidade da troca de dados e informações, outro fenômeno surgiu para 
impactar diretamente a prestação de serviços jurídicos: “a economia do 
compartilhamento”, como adiante se verá.

2. O Quinto Estágio da Advocacia: o Futuro dos 
Serviços Jurídicos

O processo de implementação da advocacia 5.0 já está em curso e vai 
mirar seu alvo no uso cada vez maior da inteligência artificial tanto para 
substituir o advogado em serviços mais simples quanto para prever com-
portamentos e tentar antecipar o resultado do julgamento dos tribunais 
ou, quem sabe, até mesmo para proferir julgamentos tanto judiciais como 
arbitrais em processos de menor complexidade. 

No livro Tomorrow’s Lawyers (2017), Richard Susskind nos remete 
a cinco formas de prestação dos serviços jurídicos: (i) o serviço sob me-
dida (bespoke), em que se parte do zero, com soluções customizadas para 
cada caso; (ii) o serviço padrão (standardized), em que alguns modelos ou 
formulários preexistentes auxiliam nos serviços; (iii) o serviço sistemati-
zado (systematized) por algoritmos, como, por exemplo, o preenchimento 
automático de petições ou até mesmo o cálculo de risco em contratos de 
seguros de autos por CEP; (iv) o serviço empacotado (packaged), em que 
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algumas dessas sistematizações são fornecidas por pacote, em virtude da 
brusca queda no custo dos serviços jurídicos à medida que algoritmos ou 
computadores passam a fazer serviços de forma automática; (v) por fim, 
o serviço “commoditizado” (commoditized), fruto do processo em que al-
gumas rotinas jurídicas já são tão comuns e reiteradas que podem, em um 
espírito de compartilhamento, serem objeto de fonte aberta e utilizadas 
gratuitamente na internet1.

No Brasil, já há, por exemplo, a iniciativa do site Processe Aqui2, em 
que a própria parte pode, fazendo um cadastro e respondendo a algumas 
perguntas, fornecer elementos a um sistema que fabrica a petição inicial 
de um processo, a qual pode ser levada aos juizados especiais, conside-
rando que, na justiça estadual, processos de até 20 salários-mínimos pres-
cindem da presença de um advogado3. Essas e outras transformações já 
estão ocorrendo: atendimento jurídico a distância, sistemas de automação 
de documentos jurídicos, resolução de demandas on-line, busca inteligente 
de conteúdos jurídicos e resolução de problemas baseada em inteligência 
artificial são exemplos de tecnologias disruptivas que, dia a dia, vêm per-
meando os serviços jurídicos e alterando completamente a sua forma de 
prestação. O futuro nos aponta que programas de computador poderão, 
em muitos serviços, substituir os advogados. Nos Estados Unidos, já existe 
uma companhia4 que produz uma tecnologia de e-learning capaz de, por 
meio de vídeos on-line e perguntas que podem ser respondidas por um 
leigo, realizar um verdadeiro compliance de uma companhia, responden-
do ao final se suas práticas podem ser enquadradas em ilícitos, como, por 
exemplo, lavagem de dinheiro. 

Embora a máquina não possua emoções nem capacidade de julga-
mento, é certo que tais dispositivos reconhecem, por cálculos matemáti-
cos, padrões de comportamento, e que as nossas decisões são todas toma-

1 SUSSKIND, R. Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future. 2. ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2017, p. 25.

2 Processe Aqui. Disponível em: http://www.processeaqui.com.br/. Acesso em: 26 set. 2020.

3 Art. 9º da Lei n. 9.099/1995: “Nas causas de valor até vinte salários-mínimos, as partes 
comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a 
assistência é obrigatória”.

4 LRN Corporation: Ethics and compliance trining solutions. Informações disponíveis em: www.
lrn.com. Acesso em: 7 jul. 2020.
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das graças a esses padrões de comportamento preestabelecidos, que podem 
ser facilmente reconhecidos por inteligência artificial (IA)5. Nessa direção, 
Winston, Crandall e Maheshri (2011) reportam-nos em sua obra o caso de 
um menino de 15 anos, que, sem formação jurídica, no final do ano 2000, 
tornou-se o mais requisitado especialista legal do site askmehelpdesk.com6. 
Mesmo sem formação na área, pelo simples uso da tecnologia, o jovem, já 
àquela época, podia coletar muitas informações necessárias ao exercício 
da atividade. Já não é fato raro, hoje em dia, os clientes terem acesso mais 
rápido à modificação de status de seus casos do que o próprio advogado 
responsável pelo processo.

Também em voga estão os chamados serviços ODR (on-line dispute 
resolution) existentes em marketplaces como Mercado Livre ou eBay, entre 
outros. Nesses sites, os clientes abrem reclamações, que devem ser atendi-
das pelo prestador, e, ao final, o intermediário dos serviços julga quem tem 
razão no conflito. Tal modelo pode ser copiado pela Justiça na resolução de 
conflitos de consumo, sobretudo os de menor impacto econômico.

Frise-se que todas essas inovações não querem dizer que o advogado 
será substituído por completo pela máquina. Susskind afirma que sempre 
existirá o chamado advogado de confiança, que presta serviço de maneira 
artesanal a seus clientes, bem como aquele que não atua de forma especia-
lizada, mas que é capaz de suprir eventuais falhas de conhecimento com 
um bom uso da tecnologia7. Não há dúvida, porém, de que o futuro nos 
aguarda com mais novidades e que, por certo, o mercado continuará a 
passar por essa revolução sempre no sentido de atribuir ao advogado, cada 
vez mais, somente a atividade intelectual, deixando os serviços mais repe-
titivos ao encargo de computadores, graças ao uso da inteligência artificial. 

5 “In less than two decades, the way in which lawyers work will change radically. Entirely new 
ways of delivering legal services will emerge, new providers will be firmly established in market, 
and the workings of our courts will be transformed. Unless they adapt, many traditional legal 
businesses will fail. On the other hand, a whole set of fresh opportunities will present themselves 
to entrepreneurial and creative young lawyers” (SUSSKIND, 2017, p. 3).

6 WINSTON, C.; CRANDALL, R. W.; MAHESHRI, V. The First Thing We Do, Let’s Deregulate 
All the Lawyers. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2011, p. 1.

7 SUSSKIND, R. apud FEIGELSON, B.; BECKER, D.; RAVAGNANI, G. (coords.). O advogado 
do amanhã: estudos em homenagem ao professor Richard Susskind. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2019, p. 43.
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Nos próximos anos, a tecnologia afetará mais profundamente os ser-
viços jurídicos e trará a esse mercado o que a robotização levou ao chão 
de fábrica anos atrás: extinção de velhas ocupações, criação de novas8, di-
minuição significativa do número de pessoas para a realização das mes-
mas funções e completa metamorfose na maneira como os serviços são 
prestados, podendo gerar, inclusive, um sem-número de profissionais que 
não conseguirão colocação no mercado9. E uma pergunta inevitável nesse 
panorama é: como o nosso profissional de serviços jurídicos navegará esses 
novos mares? Como anda o processo de admissão, formação e capacitação 
dos nossos profissionais para o futuro que os aguarda?

3. O Atual Cenário de Formação e Trabalho do 
Profissional de Serviços Jurídicos

Em contraposição à retração do mercado causada pelo avanço tecno-
lógico, a oferta de vagas no ensino jurídico, nos últimos vinte anos, só fez 
crescer. Essa nova massa de formados, de um jeito ou de outro, com maior 
ou menor qualidade, obteve sua qualificação e inserção no mercado de ser-
viços, desequilibrando a proporção entre oferta e demanda e alterando, 
por consequência, a dinâmica de preços do mercado. Entre 1996 e 2017, 
o Brasil passou de 235 para 1.092 cursos jurídicos. Quanto ao número de 
concluintes, nota-se que, em 1995, havia 27.20010 estudantes concluindo o 
bacharelado em Direito e, em 2017, já eram 113.900 os formandos11, um 
crescimento aproximado de 317%, muito acima do crescimento do PIB 
nesse período (cerca de 54,50%)12.

8 SUSSKIND, R. Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future. 2. ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2017, p. 109-120.

9 CARVALHO, R. D. C. de. La robótica eliminará hasta 800 millones de empleos en el 2030. 
El País, Madri, 30 nov. 2017. Economía: Tecnología. Disponível em: https://elpais.com/
economia/2017/11/30/actualidad/1512012918_284848.html. Acesso em: 7 jul. 2020.

10 Exame de ordem em números 2020, FGV. p. 43

11 Ibidem, p. 72.

12 Gazeta do Povo. Disponível em: https://infograficos.gazetadopovo.com.br/economia/pib-do-                                                                                                   
brasil/. Acesso em: 19 set. 2020.
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Não é difícil encontrar na imprensa material acerca do grande número 
de profissionais formados em Direito: várias notícias mostram o Brasil como 
o país com mais faculdades de Direito no mundo13. Embora tal fato não cor-
responda, em números absolutos, à verdade14, compare-se, por exemplo, tal 
número com o dos Estados Unidos, que possuem 237 escolas de Direito para 
atender a uma população quase 60% maior do que a brasileira15.

Todo esse incremento na produção de bacharéis não foi acompanhado 
de bons padrões de qualidade na formação. Os resultados de aprovação no 
exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que podem aferir o nível educa-
cional atingido pelos formandos, são pífios16. De toda sorte, o mercado não 
conseguiu absorver toda a mão de obra formada, nem mesmo com a barreira 
criada pela alta reprovação no exame da OAB. Dados oficiais de dezembro 
de 2019 informam que havia, na ocasião, 1.174.18517 advogados regularmente 
inscritos ante uma população de 210 milhões de pessoas18, o que represen-

13 TENENTE, L. Brasil tem mais faculdades de direito do que China, EUA e Europa juntos; saiba 
como se destacar no mercado. G1, Rio de Janeiro, 6 jul. 2017. Seção Educação: Guia de Carreiras. 
Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/brasil-tem-mais-
faculdades-de-direito-que-china-eua-e-europa-juntos-saiba-como-se-destacar-no-mercado.ghtml. 
Acesso em: 10 jul. 2020. SARDINHA, E. OAB critica “recorde” do Brasil em cursos de Direito. 
Congresso em Foco, Brasília, 22 jan. 2014. Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/
especial/noticias/brasil-recordista-de-cursos-de-direito-no-mundo/. Acesso em: 10 jul. 2020.

14 Isso porque a Índia possui 1.200 cursos jurídicos, mas para atender a uma população de cerca de 
1,35 bilhão de pessoas. Ver: SHRIVASTAVA, P. In Two Years, Number of Law Schools Increased 
from 800 to 1,200: Now BCI Hopes to Put Brake on Mushrooming Epidemic. Legally India, Índia, 
9 dez. 2014. Disponível em: https://www.legallyindia.com/lawschools/in-two-years-number-
of-law-schools-increased-from-800-to-1-200-now-bci-hopes-to-put-brake-on-mushrooming-
epidemic-20141209-5408. Acesso em: 10 jul. 2020.

15 DEBORAH. How Many Law Schools Are in the United States? Magoosh LSAT Blog, Berkeley, 
26 set. 2016. Disponível em: https://magoosh.com/lsat/2016/many-law-schools-united-states. 
Acesso em: 25. jun. 2020.

16 Os números de aprovação no exame da Ordem (do 2º ao 10º) ficaram entre 11,1% a 27,2%. Essa 
realidade de baixa aprovação final levou a OAB a instituir uma espécie de repescagem pela qual 
o candidato reprovado na 2ª fase poderia fazer uma nova tentativa sem passar novamente pela 
primeira fase. A partir daí, o percentual de aprovação de bacharéis, que variava de 11,1% a 27,2%, 
passou a variar de 15,1% a 38,2%, um aumento razoável.

17 QUADRO de advogados. OAB Nacional. Brasília, s/d. Disponível em: https://www.oab.org.br/
institucionalconselhofederal/quadroadvogados. Acesso em: 10 jul. 2020.

18 BRASIL atinge 210 milhões de habitantes, diz IBGE. G1, Rio de Janeiro, 28 ago. 2019. Disponível 
em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/28/brasil-atinge-210-milhoes-de-habitantes-
diz-ibge.ghtml. Acesso em: 10 jul. 2020.
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ta 178,84 habitantes para cada advogado. Apenas à guisa de comparação, a 
França possui 1.021 habitantes para cada advogado, e a Alemanha 503,57. 
Só conseguimos ficar melhor do que o Paraguai e a Colômbia, que contam, 
respectivamente com 139,08 e 124,12 habitantes por advogado19.

Segundo Hélio Zylberstajn, os cargos na área jurídica não existem na 
mesma proporção do número de formados20. Esse quadro de excesso de pro-
fissionais e depressão econômica na profissão, além de tornar peça de ficção 
a tabela de honorários da OAB (pois de há muito os valores mínimos estão 
bem acima dos reais valores praticados), implicou a adesão de advogados e 
estagiários às empresas de compartilhamento de serviços jurídicos, a fim de 
tentarem se posicionar de alguma forma no mercado. Tal adesão, como se 
verá, traz alguns problemas de ordem legal e ética a serem resolvidos. 

4. Aplicativos de Contratação de Correspondentes 
Jurídicos e Seus Problemas Legais

Como visto, uma multidão de profissionais formados no processo de 
expansão dos cursos jurídicos não se firmou na profissão por não conse-
guir espaço no mercado ou por não ter condições de, no início da carreira, 
formar uma clientela ou sustentar os custos fixos de um escritório. Outros, 
já estabelecidos, ainda enfrentam tempo ocioso por falta de clientes. Por 
outro lado, muitos potenciais clientes, diante de algum problema jurídico, 
ainda que pequeno, deixam de procurar um advogado por falta de conhe-
cimento ou por medo dos valores possivelmente cobrados, em um exemplo 
clássico de assimetria de informação. 

Por meio de novas ferramentas tecnológicas, dentre elas, a de com-
partilhamento de serviços jurídicos, mesmo essas pequenas lides, de baixo 

19 SOBRAN los abogados em Paraguay y por necesidad van a los call center. Última Hora, Assunção, 
7 mar. 2018. Disponível em: https://www.ultimahora.com/sobran-los-abogados-paraguay-y-
necesidad-van-los-call-center-n1136897.html. Acesso em 10 jul. 2020. EM COLOMBIA hay 355 
abogados por cada 100 mil habitantes. Ámbito Jurídico, Bogotá, 17 set. 2018. Disponível em: 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/educacion-y-cultura/en-colombia-hay-355-
abogados-por-cada-100-mil-habitantes. Acesso em: 10 jul. 2020.

20 FAGUNDEZ, I. Diploma inútil? Por que tantos brasileiros não conseguem trabalho em suas 
áreas. BBC Brasil. São Paulo, 4 nov. 2016. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-37867638. Acesso em: 23 jun. 2020.
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valor econômico, poderiam ser solucionadas por profissionais habilitados, 
com um custo bem menor do que o cobrado por escritórios de advocacia 
tradicionais. Estes manteriam sua clientela, que, em geral, tem demandas 
em patamares econômicos mais elevados, enquanto os aplicativos atende-
riam, por exemplo, o público que se vale hoje dos juizados especiais cíveis, 
prescindindo da presença de um advogado por razões financeiras. Assim, 
seriam geradas mais relações econômicas e, ao mesmo tempo, seria otimi-
zada a ocupação dos advogados e assegurada uma melhor assistência jurí-
dica às demandas de baixo valor. E assim já está ocorrendo, pois já existem 
várias startups que oferecem o serviço de compartilhamento de serviços 
advocatícios, entre as quais o Correspondente Express, o Jurídico Certo, o 
Diligeiro, o AdvogaApp, o Smart, entre outros. 

O funcionamento desses aplicativos, de modo geral, é simples: o con-
tratante informa sua necessidade em alguns campos predeterminados (ho-
rário, local e tipo de diligência) e, em um campo aberto, pode inserir ob-
servações específicas do serviço a ser realizado. Quanto a valores, a ques-
tão varia: algumas plataformas dão ao contratante a possibilidade de fixar 
o valor que pretende pagar pelo serviço, outras preferem que tal requisito 
seja estabelecido diretamente entre as partes. O profissional, visualizando 
o aplicativo, escolhe a região e o tipo de diligência que se dispõe a fazer. 
Quanto à remuneração da plataforma, existem duas possibilidades: a pri-
meira por um percentual sobre o valor do serviço e a outra por uma maior 
exposição do profissional no aplicativo, uma espécie de anúncio premium.

O busílis da questão está no fato de que esses aplicativos, até por seu 
caráter inovador, podem ferir dispositivos ético-legais que regem a profis-
são. Por exemplo, a Lei n. 8.906/1994 enuncia, em seu artigo 34, que consti-
tui infração disciplinar angariar ou captar causas, com ou sem a interven-
ção de terceiros. Por sua vez, o Código de Ética e Disciplina assevera, em 
seu artigo 5º, que a advocacia é incompatível com qualquer procedimento 
de mercantilização e, em seu artigo 7º, que é vedado o oferecimento de 
serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, inculcação 
ou captação de clientela. Então, quem adere a um aplicativo, por meio da 
contratação de serviços adicionais (os chamados serviços premium), acaba 
obtendo maior exposição a potenciais clientes e tal fato pode ser interpre-
tado como captação de clientela. Quem procura maior visibilidade nes-
sas plataformas pode ser considerado “mercantilizador” de sua atividade 
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profissional. Se proibida a exposição de propaganda do profissional por 
meio de rádio e TV, não o seria também por meio de plataforma digital? Se 
vedada a expedição de correspondência a uma coletividade indetermina-
da, não seria igualmente proibida ou antiética a expedição de anúncio de 
disponibilidade para serviços a um país inteiro por meio digital?

A questão dos preços dos serviços também possui questionamentos, 
pois o artigo 48 do Código de Ética Profissional, em seu parágrafo sexto, 
diz que deverá o advogado observar o valor mínimo da Tabela de Honorá-
rios instituída pelo respectivo Conselho Seccional onde for realizado o ser-
viço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se 
aviltamento de honorários”21. E, por fim, conforme o artigo 36 da própria 
Lei n. 8.906/1994, é aplicável a pena de censura nos casos de violação a pre-
ceito do Código de Ética e Disciplina, entre os quais o aqui mencionado22. 
Portanto, conforme o uso que se fizer de tais ferramentas, o profissional 
pode ser enquadrado em atos de angariação indevida de clientes por meio 
de terceiros, prática de preço abaixo da tabela, intuito mercantilista e pu-
blicidade indevida.

À guisa de exemplo, podemos citar o caso da empresa Startupi, que, 
por meio de sua ferramenta Youlaw, oferecia, mediante pagamento, petição 
inicial, acompanhamento e orientação processuais aos seus clientes. Pro-
cessada pela OAB por captação indevida de clientela e exercício irregular 
da advocacia, a empresa alegou que seu conteúdo era oferecido apenas na 
esfera dos juizados especiais, no qual é válido o jus postulandi em causas 
de até 20 salários-mínimos. Tal entendimento foi acompanhado pelo juízo 
monocrático, mas afastado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(Rio de Janeiro), que deu ganho de causa à autarquia advocatícia23. 

21 CÓDIGO de ética e disciplina da OAB. Resolução n. 02/2015. Disponível em: https://www.oab.
org.br/publicacoes/AbrirPDF?LivroId=0000004085. Acesso em: 27 jun. 2020.

22 BRASIL. Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm#. Acesso em: 10 jul. 2020.

23 In: https://www.conjur.com.br/dl/decisao-trf-multa-20-mil-site-youlaw1.pdf (acesso em: 16 maio 2022).
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5. Da Necessidade de Mudança da Legislação

Então, temos o seguinte dilema: o crescimento do número de vagas 
nos cursos jurídicos não acompanhou o crescimento da economia, causan-
do um inchaço do mercado e um excesso na oferta em face da demanda, e 
levando até mesmo à prática de serviços por preços abaixo da tabela. Nesse 
contexto, muitos profissionais sem espaço no mercado encontraram nos 
aplicativos de compartilhamento de serviços jurídicos uma forma de ini-
ciar sua atuação profissional ou, ainda, de usar parte de seu tempo ocioso 
de maneira produtiva. Porém, a adesão a tais aplicativos pode encontrar 
óbices de natureza ético-legal, como vimos. Logo, pergunta-se: o que fazer? 

Entendemos que é preciso tirar da ilegalidade milhares de profissio-
nais que precisam trabalhar e não podem ser vistos como profissionais 
antiéticos. É preciso remediar, por ora, o problema do excesso de oferta 
do mercado usando as ferramentas de compartilhamento como porta de 
entrada aos novos profissionais ou como possibilidade de aumentar a efi-
ciência do tempo de trabalho dos profissionais que já estão no mercado 
até que este possa voltar a níveis normais de oferta e demanda. Portanto, 
fazemos as sugestões a seguir.

5.1. Alteração da política de tabelamento de preços

Por primeiro, nota-se uma necessidade de aplicar-se à tabela de ho-
norários da OAB apenas caráter sugestivo e não vinculativo, pois sendo o 
tabelamento de preços feito pelo próprio órgão regulador da atividade e 
consistindo na fixação de preços mínimos, não máximos, parece-nos que a 
intenção de tal medida é antes proteger a classe regulada, pré-estipulando 
o valor dos serviços, que atender a qualquer finalidade social ou econômi-
ca eventualmente existente. Todos os serviços, mesmo aqueles de cunho 
predominantemente intelectual, como é o caso da advocacia, possuem um 
custo mínimo. Cabe a cada profissional ou escritório estabelecer o seu cus-
to de acordo com vários fatores, desde as despesas fixas, de acordo com o 
tamanho do escritório, até a reputação profissional, a expertise, etc. Assim, 
cada profissional cobrará o preço que entender suficiente para cobrir seus 
custos fixos e obter lucro de sua atividade. Por outro prisma, a competição 
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entre profissionais é natural em qualquer segmento de mercado e, em tese, 
só beneficia o tomador dos serviços. 

Ainda quanto à tabela, deveriam ser extirpadas as referências de pre-
ços de pequenas diligências, como as realizadas pelos correspondentes 
jurídicos, não raro realizadas por pessoas sem formação jurídica. O ca-
minho mais apropriado, em nosso entender, deve ser a supressão da tabela 
da OAB dos preços de diligências que não são exclusivas de profissionais 
vinculados à própria instituição. 

5.2. Captação indevida de clientes, publicidade  
ou intuito mercantilista

As regras de publicidade na atividade advocatícia estão delineadas 
no artigo 33, parágrafo único da Lei n. 8.096/1994, que repassa o tema ao 
Código de Ética. Este, por sua vez, estabelece em seus artigos 39 a 47 mais 
limitações do que autorizações ao advogado. O advogado até pode anun-
ciar seus serviços profissionais, mas com sobriedade, ressaltado o caráter 
meramente informativo da mensagem. Ao profissional, é vedado tudo o 
que possa configurar captação de clientela ou mercantilização da profis-
são, em particular a veiculação de anúncios por rádio, cinema ou televisão, 
o uso de publicidade em painéis luminosos e elevadores ou a divulgação 
da advocacia juntamente com outras atividades. Apenas o Código de Ética, 
editado em 2015, menciona a publicidade via internet desde que a mensa-
gem seja enviada a destinatário certo e não implique captação de clientela, 
nada falando a respeito de aplicativos de serviços jurídicos que já estavam 
começando a pulular aqui e acolá. Recentemente, o provimento da OAB 
n. 205/2021 regulou o marketing jurídico permitindo a publicidade do ad-
vogado na internet, de maneira discreta, mas nada discorrendo sobre os 
aplicativos de compartilhamento. 

A origem de nossa advocacia liga-se muito à advocacia francesa em 
que o conceito de honorário e comercialização da profissão é historica-
mente rejeitado. A preocupação de que essas novas ferramentas possam 
fazer brotar nos advogados um espírito mercantilista, retirando da pro-
fissão seu caráter nobre, marcado pelo senso de justiça social, é legítima e 
merece todo o respeito. Porém, a profissão não deve sofrer dessa dicotomia 
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entre mercantilistas e idealistas, até porque a forma de enxergar a profissão 
vem sofrendo mudanças. Recente pesquisa do Datafolha mostra que 44% 
dos profissionais da área são a favor de alguma flexibilização nas regras de 
publicidade da advocacia24. 

Enquanto isso acontece, os aplicativos de compartilhamento de servi-
ços jurídicos estão a funcionar sem nenhuma regulamentação da OAB. Não 
que necessariamente tais aplicativos tenham de ter uma regulamentação es-
pecífica, mas devem, pelo menos, ser reconhecidos pela legislação, com a de-
vida parcimônia, a fim de tirar do limbo ético os profissionais que realizam 
serviços por esses meios. O que aqui se propõe é a regulamentação dessas 
novas ferramentas da economia do compartilhamento, sendo vedado o seu 
uso com intuito empresarial. Assim, os profissionais que se interessassem 
pela apresentação dos seus serviços em uma plataforma desse tipo estariam 
autorizados a fazê-lo desde que se vinculassem direta e pessoalmente aos 
serviços, não podendo repassá-los a terceiros. Com isso, as plataformas cor-
rigiriam a distorção no mercado que foi apontada neste estudo, responsável 
pelo excesso de oferta de serviços sem a demanda correspondente. 

Estaria também mantido o espírito atual da legislação, uma vez ve-
dado o uso das plataformas com fulcro meramente empresarial em detri-
mento da relevante função social da advocacia. A vigilância e fiscalização 
do uso dos aplicativos como ferramenta empresarial seria feita pelos pró-
prios tribunais de ética, após denúncia da parte prejudicada, por meio da 
verificação de informações nas próprias plataformas, como o número de 
diligências efetuadas no mês por um mesmo usuário vinculado pelo CPF.

É claro que o debate “mercantilização versus amálgama social” da 
profissão jurídica é terreno árido e cheio de possibilidades de discussão, 
que, no entanto, ultrapassam os limites deste estudo25. A proposta aqui 
oferecida, porém, conseguiria, sem ferir o atual espírito da legislação, in-

24 In: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-conheca-a-opiniao-da-advocacia-
sobre-restricao-de-publicidade-na-profissao.shtml (acesso em: 17 maio 2022).

25 O conceito de amálgama social das profissões foi trazido pelo estudo do sociólogo norte- 
-americano Talcott Parsons, em duas de suas principais obras, a saber: Estrutura da ação social e 
The social system. Para o aludido sociólogo, as profissões devem ser vistas “não apenas como um 
meio de ganho de vida, mas sim terem a marca de uma ação em benefício de toda a sociedade”. 
In: PARSONS, T. The Professions and the Social Structure. Social Forces, v. 17, n. 4, p. 457-446, 
maio 1939. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2570695. Acesso em: 11 jul. 2020.
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corporar na prática do Direito as inovações tecnológicas, que são irrever-
síveis, gerando, com o incremento econômico promovido pela maior apro-
ximação das partes via plataformas, maior desenvolvimento no mercado. 

Conclusão

A economia do compartilhamento, ao que parece, ficará por longos 
anos em nosso cenário, e a distorção causada no mercado jurídico pelo 
excesso de profissionais formados pelos cursos superiores no Brasil levará 
alguns anos para ser corrigida. Ademais, o lucro e o processo de mercan-
tilização das coisas são uma realidade posta em regime de economia de 
mercado. Assim, pergunta-se: como lidar com tudo isso? Como aumentar 
a exposição do profissional sem caracterizar atividade empresarial? Como 
aumentar o seu lucro sem fazê-lo desistir dos ideais da profissão? 

Em que pese o anseio de remuneração, a atividade advocatícia não 
pode ser confundida com a venda de uma mercadoria pura e simples, pois 
há, sim, por trás da profissão, em muitos casos, um amálgama social. Por 
mais que seja um dado comum a qualquer relação negocial, a confiança 
ocupa uma posição peculiar na advocacia. O advogado custodia a liber-
dade, o patrimônio, e está ao começo e ao fim de nossas relações afetivas. 
Atua, muitas vezes, quase como um sacerdote ou um psicólogo, criando 
com o cliente uma vinculação direta. Por ter esse caráter, quem tem um 
problema jurídico mais sensível não quer falar com uma central de tele-
marketing ou com um serviço de atendimento ao consumidor (SAC), por-
que, afinal, quer ser ouvido com deferência e exclusividade. É, portanto, 
imperioso concordar com aqueles que temem os aspectos maléficos da 
mercantilização da profissão.

Não se pode negar, todavia, que as ferramentas de compartilhamento 
otimizam as relações econômicas e trazem amplos benefícios. Nada im-
pede, portanto, que sejam utilizadas para eliminar custos de transação e 
proporcionar maior aproximação entre partes interessadas, desde que não 
haja intuito de empresa. Seu uso pode até mesmo atenuar a crise no mer-
cado jurídico ensejada pelo excesso de oferta de serviços na área. Assim, 
mediante a ressalva, não há por que impedir que profissionais com tempo 
disponível ofertem seus serviços nessas plataformas. Imaginemos um de-
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les que, com filhos pequenos, não tenha condições de se dedicar em tempo 
integral à atividade jurídica, ou mesmo outro, que tenha um comércio de 
meio período e não possa bancar os custos de uma estrutura fixa de um 
escritório de advocacia, mas que tenha tempo e disposição para atender 
clientes, ainda que em uma parte de seu dia. Por que tais profissionais não 
poderiam usar ferramentas de compartilhamento? 

Uma vez respeitados os aspectos mencionados acima de amálgama 
social e vinculação direta com o cliente, não há por que impedir o profis-
sional de desempenhar as atividades. O que não nos parece aceitável é a 
criação de estruturas empresariais, que, mediante investimentos em pu-
blicidade, poderiam utilizar essas plataformas como meio de aumentar lu-
cros em detrimento de profissionais que não dispusessem de recursos para 
fazer o mesmo.  Algo muito parecido norteou o espírito da lei que regula a 
profissão. Àquela época, só o rádio e a televisão eram considerados como 
meios de propaganda de massa, e a legislação proibia, como ainda proíbe, a 
exposição constante ou a publicidade de profissionais jurídicos nesses veí-
culos, dado o alcance de massa que possuem. A exposição contínua de um 
profissional em um programa popular de televisão ou de rádio faria com 
que ele precisasse, em um curto espaço de tempo, de algumas centenas de 
ramais para atender prováveis clientes, o que automaticamente daria um 
caráter empresarial à profissão em razão da impossibilidade de haver con-
tato direto entre as partes contratantes.

Aqui, então, chegamos ao principal complicador: o intuito de empresa. 
As ferramentas de compartilhamento são úteis para propiciar o encontro de 
profissionais que tenham tempo disponível com potenciais clientes. O intui-
to da plataforma deve ser, portanto, o de facilitar para o advogado a captação 
de novos casos e, para o cliente, a contratação de um profissional. Feita a 
aproximação entre um e outro, estará o profissional vinculado diretamente 
ao cliente, não lhe sendo permitido captar o serviço e se valer de estruturas 
terceirizadas ou de outros advogados, funcionários ou não, para efetuá-lo. 

Presume-se aqui que essa relação esteja garantida quando profissio-
nais individuais ou mesmo escritórios com até dois advogados façam uso 
de plataformas desse tipo. Escritórios maiores, no entanto, deveriam abs-
ter-se do uso de aplicativos, pois, nesse caso, seria maior o risco de perda 
da vinculação pessoal e mesmo de utilização das plataformas com finali-
dade empresarial. Na prática, embora em um escritório vários advogados 
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possam conhecer um caso, dificilmente isso aconteceria no tipo de deman-
das oriundas das plataformas virtuais e, além disso, é raro que mais de dois 
profissionais atuem de forma direta em um determinado caso ou assim 
se relacionem com o cliente. Tendo como base a experiência profissional, 
pode-se estimar que esses profissionais poderiam captar nas plataformas 
um número médio de cinco a dez demandas mensais, sem que sua ativida-
de se caracterizasse como empresarial.

Portanto, sugerimos o fim do caráter vinculativo da tabela da OAB, 
devendo esta ter caráter meramente informativo, assim como a revogação 
de referências a diligências que não são mais privativas de estagiário/advo-
gado pela evolução tecnológica. Sugere-se também a extinção do requisito de 
inscrição do estagiário de direito junto à OAB com pagamento de anuidade, 
para que qualquer pessoa possa, sob a responsabilidade do advogado, prati-
car atos típicos de estágio, uma vez que a prerrogativa concedida aos esta-
giários de fazer carga de processos físicos deve acabar em alguns anos com 
a total adesão dos tribunais ao processo eletrônico. E por fim, sugerimos 
que seja alterada a atual regulamentação da profissão, a fim de permitir o 
uso de aplicativos de compartilhamento de serviços jurídicos, sem intuito de 
empresa, de modo que tal uso não constitua qualquer infração ética. Talvez 
sejam muitos pontos a serem atacados de uma só vez, mas é preciso dar, pelo 
menos, os primeiros passos.
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Artigo 10 
Modelagem de Investimentos 

em Contratos de Parceria1

Gabriela M. Engler P. Portugal Ribeiro 
Caio Mário da Silva Pereira Neto

Introdução

O presente trabalho tem o objetivo de compreender o arcabouço jurí-
dico em torno das exigências de investimentos em parceria2, discutir as al-
ternativas contratuais para modelagem de investimentos em concessões e 
parcerias público-privadas (PPPs) e seus impactos econômico-financeiros, 
analisando exemplos práticos de projetos. 

Historicamente, nas primeiras concessões realizadas no país, as obriga-
ções de investimentos eram pouco objetivas. Não havia no contrato regras cla-
ras, por exemplo, quanto às obrigações para modernização (de equipamentos, 
tecnologia e da própria infraestrutura) do empreendimento. Isso é especial-
mente verdade no caso de projetos brownfield, em que a concessionária assu-

1 O presente artigo é inspirado e contém diversos trechos extraídos da obra de RIBEIRO, G. M. 
E. P. P. Novos investimentos em contratos de parcerias. São Paulo: Almedina, 2021. A obra foi 
fruto da dissertação de mestrado da autora Ribeiro, contando com a orientação do autor Pereira 
Neto, motivando a reflexão que levou ao presente artigo. A partir da obra, o artigo traz elementos 
adicionas de reflexões conjuntas dos autores sobre o tema da modelagem de contratos de parcerias. 

2 Assim entendidos os contratos de concessão comum, concessão patrocinada, concessão 
administrativa, concessão de serviços regida por legislação setorial, permissão de serviço público, 
arrendamento de bem público, concessão de direito real e outros). Por “outros”, deve-se entender 
outros negócios público-privados que, em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade, 
especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas envolvidos, adotem 
estrutura jurídica semelhante. O conceito de contrato de parceria utilizado foi extraído do art. 
1º, § 2º, da Lei n. 13.334/2016.
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miu com o objetivo originário de apenas operar a infraestrutura existente e, 
com o passar do tempo, viu-se obrigada a realizar vultosos investimentos para 
manter a capacidade de atendimento da demanda dos usuários. 

Exemplos desse fenômeno são as concessões federais de ferrovias e 
as concessões metroviária e ferroviária de transporte de passageiros do 
estado do Rio de Janeiro3. Licitados na década de 1990, esses contratos não 
previam originalmente nenhum investimento por parte das concessioná-
rias, como o aumento do número de trens ou mesmo a substituição do ma-
terial rodante obsoleto, construção ou readequação de estações, obras de 
segregação da via para evitar conflitos urbanos, entre outros. Com o passar 
do tempo, ficou claro que seriam necessários investimentos não previstos 
inicialmente para a manutenção da atualidade dos serviços e ampliação 
de capacidade, como a aquisição de novos trens, a implantação de novos 
sistemas de sinalização e a readequação de estações. 

Na maioria dos casos, esse problema foi enfrentado por meio da in-
clusão de novos investimentos nos contratos de concessão – a exemplo do 
caso da renovação antecipada da Malha Paulista, cujo aditivo, celebrado 
em 27 de maio de 20204, previu, entre outros, a inclusão de novos investi-
mentos substanciais na ferrovia, como a modernização da via permanente 
da linha tronco e dos ramais5 – ou até mesmo pela execução direta de in-
vestimentos pelo concedente, como ocorreu na concessão metroferroviária 
do Rio de Janeiro (SuperVia) quando, em 2012, o Estado do Rio de Janeiro 
adquiriu noventa novos trens para serem operados pela concessionária6. 

3 É preciso contextualizar que esses contratos foram celebrados em período de dificuldades fiscais 
e que buscavam a desoneração do Governo Estadual dos seguidos déficits operacionais. Por isso, 
a urgência era a transferência da operação, mediante pagamento da maior outorga possível, a ser 
usada para pagar dívidas do estado.

4 BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres. 2º Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão da Rumo Malha Paulista S/A. – RMP, de 30 de dezembro de 1998. Disponível em: 
https://portal.antt.gov.br/rumo-malha-paulista-sa. Brasília, [27.05.2020]. Acesso em: 12 set. 2020.

5 Consistentes em intervenções na infraestrutura e superestrutura para suportar carga ferroviária 
de 32,5 ton/eixo. BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres. 2º Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão da Rumo Malha Paulista S/A. – RMP, de 27 de maio de 2020. Anexo 1: 
Caderno de Obrigações. Brasília. Disponível em: https://portal.antt.gov.br/rumo-malha-paulista-
sa. Acesso em: 12 set. 2020.

6 Conforme previsto no Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, disponível em www2.
agetransp.rj.gov.br/documents/10181/54873/9o+termo+aditivo+-+SuperVia+-+25-08-2014.pdf/
d5cae114-f160-49dd-bfc6-6055f27dabce. Acesso em 11 abril 2022.
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Com o amadurecimento do programa de desestatização brasileiro, 
tanto em âmbito federal quanto nos principais estados e municípios, de-
senvolveu-se também nova abordagem para a regulação contratual e dis-
cricionária de investimentos. O processo de estruturação e regulação de 
projetos de infraestrutura passou a detalhar melhor tanto as obrigações 
de investimento iniciais quanto as regras e circunstâncias que porventura 
demandariam investimentos ao longo da execução contratual7. Tornou-se 
comum projetos serem licitados com cronograma inicial de investimentos 
claro e com indicadores de nível de serviço que, uma vez atingidos, deve-
riam ser seguidos de investimentos adicionais específicos para preservação 
do desempenho do ativo. 

A forma de o poder concedente expressar as exigências de investi-
mentos nos projetos também se sofisticou ao longo o tempo. A legislação 
avançou para incorporar conceitos técnicos e o processo de estruturação 
de projeto passou a refletir detidamente sobre quais obrigações deveriam 
ter caráter obrigatório e quais poderiam ser desempenhadas a partir de 
elementos referenciais. Aprofundou-se a preocupação de proporcionar fle-
xibilidade e espaço para a iniciativa privada propor soluções e tecnologias 
não vislumbradas durante a modelagem da parceria. Ademais, passou-se 
a reconhecer que projetos com diversas características exigem disciplina 
diferente de investimentos.

7 Por exemplo, a concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, previu em contrato a 
construção de nova pista de pousos e decolagens antes de o aeroporto atingir a marca de 262.900 
movimentos anuais. Estruturada na mesma época, a concessão do aeroporto de Confins, em Minas 
Gerais continha disposição semelhante, porém, tratou a obrigação de construção de nova pista de 
pousos e decolagens combinando gatilho contratual associado à demanda (198 mil movimentos 
anuais) e prazo certo (até 31.12.2020), o que ocorrer primeiro (para ambos, vide item 8.4.1 do 
Plano de Exploração Aeroportuária – Anexo 2). Do ponto de vista da modelagem, esse arranjo 
não parece fazer muito sentido, na medida em que estabelece gatilhos com lógicas distintas a 
orientar uma mesma obrigação. Não à toa, já no princípio de 2019, a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) autorizou a celebração de aditivo para postergação do investimento de construção 
da segunda pista no aeroporto de Confins, indicando a prevalência do critério de demanda em 
detrimento do gatilho a termo definido. BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. Processo 
00065.050525/2018-79. Interessado: BH Airport – Concessionária do Aeroporto Internacional 
de Confins/SA – Belo Horizonte. Relator: Ricardo Bezerra. Julgado em: 13.02.2019. Disponível 
em: https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/reunioes-da-diretoria-colegiada/reunioes-
deliberativas-da-diretoria/2019/2o-reuniao-deliberativa-da-diretoria/00065-050525-2018-79/
voto. Acesso em: 19 maio 2019.
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Como consequência, a complexidade no tratamento dos investimen-
tos em contratos de parceria aumentou substancialmente sem, contudo, 
uma correspondente reflexão teórica que buscasse justificar e sistematizar 
práticas já consolidadas. O presente artigo pretende contribuir para a re-
dução desse espaço entre a experiência prática e a reflexão teórica, colabo-
rando na compreensão do papel de investimentos em diferentes contextos 
de parceria, de forma a pensar em como discipliná-los.

Assim é que, além dessa breve introdução, o presente artigo é com-
posto de outras três seções. A seção 1 discute o papel dos investimentos 
nos contratos de parceria, trazendo alguns conceitos fundamentais e ma-
peando o tratamento legislativo do tema. A seção 2 discute alternativas 
para a modelagem de investimentos em contratos de parceria, abordando 
os diferentes tipos de investimentos e estratégias para o seu tratamento 
contratual. Por fim, há uma pequena conclusão. 

1. O Papel dos Investimentos nos Contratos de Parceria

As parcerias se definem, entre outas características, pelo longo prazo 
dos contratos. A lógica subjacente desse atributo é a necessidade de tempo 
para que a concessionária amortize os investimentos executados para con-
secução do objeto da parceria. A amortização, nesse contexto, significa, de 
forma simplificada, a recuperação, pelo investidor, dos valores despendi-
dos para execução do investimento, acrescido da devida remuneração so-
bre o capital empregado. Enquanto o investimento geralmente é realizado 
em um curto espaço de tempo, a amortização correspondente é diluída ao 
longo de um período significativamente maior, o que justifica a remunera-
ção (pagamento de retorno sobre o capital) ao investidor. 

Nesse sentido, a longevidade dos contratos de parceria é corolário 
do princípio da modicidade tarifária ou da modicidade dos pagamentos 
públicos, pois, quanto mais longo o contrato de parceria, mais diluído ao 
longo do tempo será o pagamento ao particular pelos investimentos que 
ele realizará, de forma a compatibilizar a necessidade de acesso ao serviço 
a ser prestado com a capacidade de pagamento dos usuários ou dos contri-
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buintes8. Além disso, o longo prazo dos contratos também contribui para a 
maior estabilidade de setores de infraestrutura, evitando complexas trocas 
de concessionários em curtos períodos de tempo9. 

Portanto, uma das justificativas (embora não a única) para as parcerias 
serem contratos, em regra, com mais de dez anos de duração, é a necessidade 
de haver prazo suficiente para a amortização dos investimentos nela contem-
plados. Trata-se de traço tão marcante que a legislação geral e setorial sobre 
as parcerias determina de forma praticamente uníssona que esses contratos 
“terão o prazo necessário à amortização dos investimentos”10.

8 RIBEIRO, G. M. E. P. P. Novos investimentos em contratos de parcerias. São Paulo: Almedina, 2021.

9 Sabe-se que o processo de estruturação e licitação de projetos de infraestrutura é complexo e 
demanda tempo e dedicação da Administração Pública. É necessário, inicialmente, a contratação 
de consultoria especializada para a modelagem e confecção dos estudos de viabilidade do 
projeto. Após, segue-se o período de elaboração de todos os estudos necessários à estruturação 
da parceria, a exemplo dos projetos de engenharia, estudos de demanda, modelo operacional, 
estudos socioambientais e jurídicos, entre outros. Segue-se então as etapas de consulta e audiência 
públicas, processamento das contribuições recebidas, ajustes e finalização dos documentos 
editalícios e, finalmente, a etapa de licitação propriamente dita. Em síntese, trata-se de processo 
que, sem intercorrências, dura de um a dois anos. Nesse contexto, contratos de parceria de curta 
ou média duração, que demandam a promoção de novas licitações com frequência, implicam 
em altos custos de transação para a Administração Pública. É um argumento de viés pragmático 
para justificação dos contratos de longo prazo, mas não menos verdadeiro.

10 Para alguns exemplos ver:
Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995: “Art. 4º § 2º As concessões de geração de energia elétrica 
anteriores a 11 de dezembro de 2003 terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, 
limitado a 35 (trinta e cinco) anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato, 
podendo ser prorrogado por até 20 (vinte) anos, a critério do Poder Concedente, observadas as 
condições estabelecidas nos contratos. 
§ 3º As concessões de transmissão e de distribuição de energia elétrica, contratadas a partir desta 
Lei, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado 
da data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual 
período, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato. [...]
§ 9º As concessões de geração de energia elétrica, contratadas a partir da Medida Provisória 
no 144, de 11 de dezembro de 2003, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, 
limitado a 35 (trinta e cinco) anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato”.
Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: “Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: [...]
III – concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou 
parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, 
delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo 
competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua 
realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado 
e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado [...]”.
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Não obstante essa lógica econômica subjacente aos contratos de longo 
prazo, é preciso reconhecer que ela é aderente aos projetos que efetivamen-
te demandam vultosos investimentos, a exemplo de ativos greenfield que 
contemplam a construção de uma nova infraestrutura como uma rodovia, 
uma linha férrea ou um novo aeroporto. 

Por outro lado, existem certos ativos que exigem primordialmente 
esforços de operação, sem investimentos relevantes associados. Isto é, são 
parcerias intensivas em custos operacionais, mas com baixo ou ínfimo in-
vestimento. Os setores de resíduos sólidos e de mobilidade sobre pneus 
ilustram bem as parcerias dotadas dessa característica: são em regra ati-
vos nos quais o custo de operação (opex) é elevado em comparação aos 
investimentos (capex), pela própria natureza do serviço prestado11. Nesses 
casos, até a forma de estruturar a remuneração da concessionária precisa 
ser reavaliada, pois, quando os investimentos são muito baixos compara-
tivamente aos custos de operação, a lógica de modelagem baseada na taxa 
de interna de retorno faz pouco sentido12. 

Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004: “Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-
privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, 
devendo também prever: 
I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, 
não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação 
[...]”.
Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007: “Art. 12 § 2o O contrato a ser celebrado entre os prestadores 
de serviços a que se refere o caput deste artigo deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo 
menos: [...]
III – o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e 
as hipóteses de sua prorrogação [...]”.

11 No caso das parcerias de resíduos sólidos, o principal investimento é na aquisição/disponibilização de 
área para desenvolvimento de aterro. Como geralmente essas áreas são disponibilizadas pelo próprio 
poder concedente (e não adquiridas pela concessionária), não há investimentos elevados nesse tipo 
de projeto. Já no caso das concessões de ônibus, os principais investimentos são na aquisição de frota 
e de garagens. Muitos projetos, contudo, admitem que esses bens sejam aproveitados de acervo das 
licitantes, ou então são fornecidos pelo poder público a fim de evitar desalinhamentos concorrenciais 
(a localização estratégica de pátios de garagem pode significar uma vantagem competitiva muito 
relevante para determinado player). Como resultado, o gasto mais significativo nesse tipo de projeto 
concentra-se nos custos operacionais (mão de obra, combustível, etc.).

12 Sobre o tema ver REIS, T.; ALVES, R. A flexibilidade da estrutura remuneratória em projetos de 
concessões e PPPs: por que a TIR não sempre solução? Revista Brasileira de Direito Público – 
RBDP, Belo Horizonte, ano 15, n. 57, p. 187-209, abr./jun. 2017.
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No meio do caminho entre projetos greenfield altamente demandan-
tes de investimentos e projetos intensivos operacionalmente, há projetos 
brownfield com diferentes intensidades de investimento13. Nesses projetos, 
um misto de preocupações com investimentos adicionais na infraestrutu-
ra e o alinhamento de incentivos para melhorias operacionais ao longo do 
período da parceria tende a ser a regra.

Diante dessa multiplicidade de contextos dos projetos de parceria, com 
diferentes papéis para os investimentos, cabem algumas perguntas relevan-
tes: de que forma os investimentos podem ser exigidos no contexto de um 
contrato de parceria? É obrigatória a exigência de investimentos mínimos 
em uma parceria? Como estruturar contratos de parceria em que os inves-
timentos são limitados ou até mesmo inexpressivos? Surpreendentemente, 
essas perguntas não têm entrado na agenda, representando uma lacuna im-
portante na reflexão acadêmica sobre contratos dessa natureza. Os tópicos 
adiante se dedicam a explorar essas lacunas, apontando direções em que elas 
possam ser preenchidas, sem o objetivo de exaurir tema tão complexo. 

1.1.  Investimentos são obrigatórios?  
O que diz a legislação

Não obstante as reflexões sobre a lógica econômica das parcerias, a 
legislação não parece estabelecer uma exigência de investimentos mínimos 
nesses contratos, ainda que reconheça, especialmente nas normas seto-
riais, a indispensabilidade da execução de investimentos para consecução 
dos objetivos da parceria.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.987/1995, norma de caráter geral que 
rege as concessões de serviço público, não faz menção a “investimentos” 
quando define (art. 2º, II) concessão de serviço público como “a delegação 
de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na moda-
lidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio 

13 Por exemplo, a concessão do Porto de São Sebastião foi levada à consulta pública com previsão 
de investimentos da ordem de R$ 11 milhões, cifra considerada inexpressiva para um ativo do 
setor portuário. Conforme documentos disponíveis em https://web3.antaq.gov.br/Sistemas/
LeilaoInternetV2/PaginaPrincipal.aspx. Acesso em: 13 abr. 2022.
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de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta 
e risco e por prazo determinado”. 

A palavra “investimentos” aparece somente na definição (art. 2º, III) 
de concessão de serviço público precedida da execução de obra pública 
como “a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou 
melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo po-
der concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálo-
go competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o 
investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a 
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado”. 

Já a legislação setorial tende a ser mais específica quanto à necessidade 
de investimentos nas parcerias. No setor de portos, a definição dos investi-
mentos de responsabilidade do contratado é considerada cláusula essencial 
ao contrato de concessão14. Mesmo quando sob o regime de autorização, há 
exigência legal de que o autorizatário promova os investimentos necessários 
para a expansão e modernização das instalações portuárias, atribuindo à 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) a responsabilidade 
por assegurar o cumprimento dos cronogramas de investimento15.

Embora de forma menos explícita, o setor de saneamento também ex-
pressa certas exigências associadas a investimentos nos contratos de parce-
ria, por exemplo, ao determinar que os planos de investimentos e os pro-
jetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano 
de saneamento básico16. Há também a obrigação de que a instituição das 

14 Lei Federal n. 12.815, de 5 de junho de 2013: “Art. 5º São essenciais aos contratos de concessão 
as cláusulas relativas: [...] V – aos investimentos de responsabilidade do contratado [...]”.

15 Lei Federal n. 12.815, de 5 de junho de 2013: “Art. 8º Serão exploradas mediante autorização, precedida 
de chamada ou anúncio públicos e, quando for o caso, processo seletivo público, as instalações portuárias 
localizadas fora da área do porto organizado, compreendendo as seguintes modalidades: [...]
§ 2º A autorização de instalação portuária terá prazo de até 25 (vinte e cinco) anos, prorrogável 
por períodos sucessivos, desde que: [...]
II - o autorizatário promova os investimentos necessários para a expansão e modernização das 
instalações portuárias, na forma do regulamento. 
§ 3º A Antaq adotará as medidas para assegurar o cumprimento dos cronogramas de investimento 
previstos nas autorizações e poderá exigir garantias ou aplicar sanções, inclusive a cassação  
da autorização”. 

16 Lei Federal n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007: “Art. 11. § 1o: Os planos de investimentos e os projetos 
relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico”.
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tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico ob-
serve, enquanto diretriz, a geração dos recursos necessários à realização dos 
investimentos, para cumprimento das metas e objetivos do serviço17. Além 
disso, há comando legal para que o tema seja tratado nas normas de referên-
cia regulatórias da Agência Nacional de Águas – ANA, que estabelecerão 
parâmetros e condições para investimentos que permitam garantir a manu-
tenção dos níveis de serviços desejados durante a vigência dos contratos18.

Já no setor de telecomunicações, a exigência de compromissos de in-
vestimento ficou explícita como condição para adaptação do instrumento 
de concessão dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) em autoriza-
ção, no contexto de transição do regime público para o privado19. 

Ainda, em caráter transversal, a obrigação de execução de investi-
mentos nos contratos de parceria também costuma ser contrapartida legal 
necessária para a prorrogação antecipada desses contratos20.

17 Lei Federal n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, Art. 29, §1o, III.

18 Lei Federal n. 9.984, de 17 de julho de 2000, Art. 4º - A § 9º.

19 Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997: “Art. 144-A. A Agência poderá autorizar, mediante solicitação 
da concessionária, a adaptação do instrumento de concessão para autorização, condicionada à 
observância dos seguintes requisitos:
I - manutenção da prestação do serviço adaptado e compromisso de cessão de capacidade que possibilite 
essa manutenção, nas áreas sem competição adequada, nos termos da regulamentação da Agência; 
II - assunção, pela requerente, de compromissos de investimento, conforme o art. 144-B; […]
Art. 144-B. O valor econômico associado à adaptação do instrumento de concessão para 
autorização prevista no art. 144-A será determinado pela Agência, com indicação da metodologia 
e dos critérios de valoração.
§ 1º O valor econômico referido no caput deste artigo será a diferença entre o valor esperado 
da exploração do serviço adaptado em regime de autorização e o valor esperado da exploração 
desse serviço em regime de concessão, calculados a partir da adaptação. 
§ 2º O valor econômico referido no caput deste artigo será revertido em compromissos de 
investimento, priorizados conforme diretrizes do Poder Executivo. 
§ 3º Os compromissos de investimento priorizarão a implantação de infraestrutura de rede de 
alta capacidade de comunicação de dados em áreas sem competição adequada e a redução das 
desigualdades, nos termos da regulamentação da Agência.
§ 4º Os compromissos de investimento mencionados neste artigo deverão integrar o termo 
previsto no inciso IV do art. 144-A. 
§ 5º Os compromissos de investimento deverão incorporar a oferta subsidiada de tecnologias 
assistivas para acessibilidade de pessoas com deficiência, seja às redes de alta capacidade de 
comunicação de dados, seja aos planos de consumo nos serviços de comunicações para usuários 
com deficiência, nos termos da regulamentação da Agência”.

20 Conforme se depreende das seguintes legislações:
Lei Federal n. 12.815, de 5 de junho de 2013: 
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Todas essas regras, contudo, não impõem propriamente uma exi-
gência mínima de investimentos obrigatórios e, a rigor, prestam-se so-
bretudo para reforçar a lógica econômica dos contratos de parceria, que 
pressupõe o longo prazo como contrapartida para amortização de inves-
timentos em infraestrutura. 

No contexto específico das parcerias regidas pela Lei Federal n. 
11.079/2004, há autores que defendem que a regra de valor mínimo de con-
trato prevista no art. 2º, § 4º, I21, corresponde, em verdade, à exigência legal 
de investimentos mínimos nas PPPs22. Por outro lado, não se ignora que os 

“Art. 57. Os contratos de arrendamento em vigor firmados sob a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro 
de 1993, que possuam previsão expressa de prorrogação ainda não realizada, poderão ter sua 
prorrogação antecipada, a critério do poder concedente. 
§ 1º A prorrogação antecipada de que trata o caput dependerá da aceitação expressa de obrigação 
de realizar investimentos, segundo plano elaborado pelo arrendatário e aprovado pelo poder 
concedente em até 60 (sessenta) dias”.
Lei Federal n. 13.448, de 5 de junho de 2017:
“Art. 6º A prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não previstos 
no instrumento contratual vigente, observado o disposto no art. 3º desta Lei. 
Art. 7º O termo aditivo de prorrogação do contrato de parceria deverá conter o respectivo 
cronograma dos investimentos obrigatórios previstos e incorporar mecanismos que desestimulem 
eventuais inexecuções ou atrasos de obrigações, como o desconto anual de reequilíbrio e o 
pagamento de adicional de outorga”. 
Lei Federal n. 9.472, de 16 de julho de 1997: 
“Art. 167. No caso de serviços autorizados, o prazo de vigência será de até 20 (vinte) anos, 
prorrogável por iguais períodos, sendo necessário que a autorizada tenha cumprido as obrigações 
já assumidas e manifeste prévio e expresso interesse.
§ 3º Na prorrogação prevista no caput, deverão ser estabelecidos compromissos de investimento, 
conforme diretrizes do Poder Executivo, alternativamente ao pagamento de todo ou de parte do 
valor do preço público devido pela prorrogação”.

21 “§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) [...]”. 
Essa redação foi conferida pela Lei Federal n. 13.529, de 2017. Na versão original, o valor era de 
20 milhões de reais.

22 “É previsível que duas estratégias sejam empregadas pelos interessados para promover esse 
desvio. Uma será interpretar o art. 2º, § 4º, I da Lei das PPPs – que veda a celebração de contrato 
PPP de “valor inferior” a R$ 20 milhões – como se estivesse referindo a soma das parcelas do 
preço a ser pago ao contratado durante toda a vigência do contrato, e não o investimento a ser 
por ele feito. Essa interpretação não faz qualquer sentido, mesmo porque contraria a razão de 
ser do instituto, bem expressa no art. 5º, I: a obtenção de investimentos privados na criação de 
infraestrutura pública. Ademais, seria ridículo que a lei estivesse simplesmente pretendendo 
tornar mais caros os contratos administrativos, ao prever um “valor mínimo” de R$ 20 milhões. 
é óbvio, portanto, que o que o art. 2º, § 4º, I proíbe é a celebração de contrato de PPP em que 
não se preveja a realização, pelo parceiro privado, de investimento de ao menos R$ 20 milhões” 
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dispêndios privados no contexto das parcerias também podem estar mais 
intensamente relacionados aos custos de operação, e não de investimento 
(conforme já pontuado acima), o que também poderia ser considerada mé-
trica adequada para definição do valor de contrato nas PPPs. 

Independentemente das controvérsias em torno da interpretação do 
referido artigo de lei, faz sentido, no contexto de parcerias nas quais há 
dispêndio de recursos públicos, que esses compromissos de longo prazo 
sejam, necessariamente, condicionados a determinado investimento míni-
mo pela iniciativa privada, a ser definido na modelagem do projeto. 

1.2. O dever de atualidade

Talvez os investimentos mais comuns em contratos de parceria de 
longo prazo sejam aqueles referentes à manutenção da atualidade do ser-
viço. De fato, é comum encontrar nos contratos de parceria obrigações de 
manutenção da atualidade dos serviços concedidos, conforme disposto no 
art. 6º, § 2º, da Lei Federal n. 8.987/199523. Muitas vezes são previsões gené-
ricas que não especificam no que consiste a exigência de atualidade, nem 
esclarece se é algo que deveria estar precificado na licitação ou se essas 
obrigações serão objeto de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do 

(SUNDFIELD, C. A. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In: Parcerias Público-Privadas. 
São Paulo: Malheiros, 2005. p. 26, itálico no original).
“É bem verdade que a lei se refere a um valor mínimo de contrato. Ela estaria, contudo, melhor se 
a referência fosse a um valor mínimo de investimento. ‘Valor de contrato’ é uma expressão vaga e 
que abre espaço para algumas manipulações. Por exemplo, é possível aumentar-se artificialmente 
e sem justificativa o valor do contrato pelo mero aumento de prazo do contrato. Já o valor do 
investimento não padece dessa fragilidade. De qualquer modo, a menção legal a um valor 
mínimo de contrato dá espaço para sua interpretação como valor mínimo de investimento, que 
nos parece a interpretação mais correta” (RIBEIRO, M. P.; PRADO, L. N. Comentários à Lei de 
PPP – Parceira Público-Privada Fundamentos Econômicos-Jurídicos. 1. ed., 2. tiragem. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 75.

23 “A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a 
sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço” (BRASIL. Lei n. 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Brasília, DF: 
Presidência da República, [1995], art. 6º, § 2º. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm. Acesso em: 19 set. 2020).
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contrato. Isso era recorrente nos contratos celebrados na década de 199024, 
mas até os contratos mais modernos ainda adotam uma linguagem abstra-
ta, que não traduz obrigações claras para a concessionária25.

Vale destacar que, em concessões recentes, a Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Ar-
tesp) aprimorou a linguagem contratual para esclarecer melhor o sentido 
de manutenção da atualidade e conferir maior tangibilidade ao conceito26. 

24 Por exemplo, o contrato de concessão de serviço público de transporte ferroviário de passageiros 
do estado do Rio de Janeiro, que prevê na cláusula quarta: “Os SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO 
de que trata o CONTRATO ora aditado deverão ser prestados pela CONCESSIONÁRIA de 
forma a assegurar a sua boa qualidade e segurança, satisfazendo, durante toda a vigência da 
CONCESSÃO, as condições de regularidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, 
atualidade tecnológica, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas” (RIO 
DE JANEIRO [Estado]. Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes 
Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro. Contratos 
de Concessão. 8º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão SuperVia, de 29 de novembro de 
2010. Disponível em: http://www2.agetransp.rj.gov.br/documents/10181/37991/8%C2%BA+Ter
mo+Aditivo+ao+Contrato+de+Concess%C3%A3o+SuperVia+de+29+de+novembro+de+2010.
pdf/598ed347-0823-4a7d-92cc-8eb7e72a4b71. Acesso em: 22 maio 2021).

25 A título ilustrativo, veja-se a redação utilizada no contrato de concessão das rodovias do Centro- 
-Oeste Paulista: “15.1 A CONCESSIONÁRIA deverá observar a atualidade na execução das 
obras e serviços objeto deste CONTRATO, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, 
das instalações e das técnicas da prestação dos serviços de operação e manutenção do SISTEMA 
RODOVIÁRIO, com a absorção dos avanços tecnológicos advindos ao longo do PRAZO DA 
CONCESSÃO, inclusive no que se refere à sustentabilidade ambiental, que agreguem valor 
e representem benefícios e qualidade aos serviços concedidos, elevando o nível dos serviços 
oferecidos aos USUÁRIOS” (SÃO PAULO (Estado). Agência de Transporte do Estado de 
São Paulo. Contrato Artesp n. 0352/Artesp/2017. Contrato de Concessão. Concorrência 
Internacional n. 03/2016. São Paulo, 6 jun. 2017. Disponível em: https://www.parcerias.sp.gov.
br/Parcerias/Documento/Download?codigo=26369. Acesso em: 19 maio 2019).

26 Na concessão do lote Piracicaba-Panorama, a mesma cláusula 15.1 teve a seguinte redação: “A 
CONCESSIONÁRIA deverá observar a atualidade tecnológica na execução das obras e serviços 
objeto deste CONTRATO, assim caracterizada pela preservação da modernidade e atualização 
dos equipamentos, das instalações e, observado o disposto na subcláusula 15.14, também das 
técnicas da prestação dos serviços de operação e manutenção do SISTEMA RODOVIÁRIO, desde 
que a atualidade tecnológica seja necessária diante da (i) obsolescência dos bens da CONCESSÃO 
previstos na Cláusula Décima Segunda ou (ii) necessidade de cumprimento dos INDICADORES 
DE DESEMPENHO e demais exigências estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS” (SÃO 
PAULO [Estado]. Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Lote Piracicaba-Panorama. 
São Paulo. Disponível em: http://www.artesp.sp.gov.br/Style%20Library/extranet/novas-
paginas/CustomPage.aspx?page=54. Acesso em: 10 out. 2020). Como se vê, houve esforço no 
sentido de conferir mais concretude ao conceito de atualidade, focando no aspecto tecnológico 
e especificando que compreende obsolescência e atingimento dos indicadores de desempenho. 



289

Modelagem de Investimentos em Contratos de Parceria

Até o presente momento, é o que há de mais detalhado e completo sobre o 
tema no âmbito da modelagem contratual. 

No caso específico de telecomunicações, o contrato de concessão de 
telefonia fixa (STFC) remete à regulamentação setorial para fins de atualiza-
ção dos padrões de qualidade do serviço27, sendo que a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) edita e atualiza periodicamente o Regulamento 
de Qualidade (RQUAL)28. Em sua atualização mais recente, o regulamento 
criou a Entidade de Suporte a Aferição da Qualidade (ESAQ) para acompa-
nhar os índices de qualidade29. Essa estratégia regulatória parece essencial 
em setores dinâmicos, nos quais os parâmetros de atualidade tendem a se 
alterar de maneira significativa ao longo do período de vigência do contrato. 

Independentemente da estratégia de redação contratual que estipula 
as obrigações de manutenção da atualidade dos serviços, parece inequívo-
co que o cumprimento dessas exigências passa pela realização de investi-
mentos pela concessionária, sejam eles explícitos ou não no contrato30. 

27 De acordo com Resolução n. 552/2010 (que aprovou as minutas de contratos de concessão 
assinadas naquele momento), o contrato prevê: “Cláusula 6.1. Constitui pressuposto da presente 
concessão a adequada qualidade do serviço prestado pela Concessionária, considerando-se 
como tal o serviço que satisfizer às condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia e modicidade das tarifas. § 1º A regularidade será caracterizada pela 
prestação continuada do serviço com estrita observância do disposto nas normas baixadas pela 
Anatel”. Na minuta mais recente aprovada pela Anatel (Resolução . 737, de 27 de novembro de 
2020) houve a seguinte previsão específica: “Cláusula 6.2. A Concessionária se compromete a 
cumprir as metas de qualidade definidas pela Anatel em regulamentação específica.” Ou seja, 
valem as metas de qualidade periodicamente atualizadas pela Anatel. 

28 Resolução ANATEL n. 717, de 23 de dezembro de 2019 (“RQUAL”).

29 Art. 16 do RQUAL. 

30 É verdade que, exceto se houver regulamentação própria para o tema (regras capazes de conferir 
contornos claros e precificáveis às obrigações de atualidade dos serviços, o que, reconhece-se, é 
incomum na prática regulatória, que tende a conferir à regulamentação um caráter eminentemente 
procedimental e mais genérico, apto a incidir horizontalmente sobre os diversos contratos 
abarcados pela regulamentação), exigir a “manutenção da atualidade” (i) sem determinar de que 
forma e mediante execução específica de quais obrigações ou atingimento de quais parâmetros 
de desempenho e (ii) sem prever que essas obrigações serão objeto de recomposição do equilíbrio 
contratual, tem, na prática, o efeito de atribuir o conteúdo dessa obrigação ao total arbítrio do 
concedente, o que faz da cláusula nula (art. 122 do Código Civil “São lícitas, em geral, todas as 
condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas 
se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de 
uma das partes”). Nesses termos genéricos e que não asseguram à concessionária o equilíbrio 
da equação econômico-financeira do contrato, a cláusula é puramente potestativa e, portanto, 
a obrigação não é oponível à concessionária. A cláusula puramente potestativa é aquela cujo 
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1.3.  Obrigação de investimento e obrigação de desempenho

Os investimentos são geralmente previstos no contrato de parceria 
ou como obrigação específica – como a construção de uma passarela de 
pedestres no bojo de uma concessão rodoviária – ou para atendimento aos 
indicadores de desempenho mínimos determinados contratualmente – 
por exemplo, ainda no caso de uma concessão rodoviária, os investimentos 
em recuperação de pavimento para que a rodovia alcance determinado pa-
tamar de International Roughness Index (IRI), que se traduz em português 
como “Índice de Irregularidade Longitudinal”31. São os investimentos sem 
os quais a concessionária não conseguirá desempenhar suas obrigações 
contratuais a contento.

Idealmente, um contrato de parceria deveria buscar definir, ao má-
ximo, suas obrigações a partir de parâmetros de desempenho, de modo a, 
de um lado, conferir à concessionária o máximo de liberdade para defini-
ção das soluções de engenharia e operacionais mais eficientes para atendi-
mento aos requisitos mínimos estabelecidos contratualmente e, de outro, 
alinhar o desempenho privado às expectativas da administração pública 
quanto à qualidade e à quantidade da prestação do serviço contratado32. 

Por exemplo, no caso de uma concessão metroviária, a partir do es-
tabelecimento, no contrato, de um indicador de intervalo de tempo míni-
mo entre trens (conhecido como headway), a concessionária deverá avaliar 

conteúdo é de tal forma indeterminado que a sua execução dependeria do completo arbítrio 
de uma das partes, conforme se extrai de: PEREIRA, C. M. da S. Instituições de direito civil. 
Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. I, p. 480-481. RIBEIRO, G. M. E. P. P. Novos investimentos em 
contratos de parcerias. São Paulo: Almedina, 2021.

31 O IRI é um indicador que afere os desvios da superfície do pavimento em relação a um plano de 
referência, o quanto estes afetam a dinâmica dos veículos, a qualidade de rolamento e o conforto 
do usuário.

32 “Os indicadores de desempenho devem estar vinculados aos resultados esperados pelo poder 
concedente e pelos usuários (características intrínsecas do serviço prestado), e não nos meios 
empregados pelo concessionário para executar a prestação (natureza dos insumos, equipamentos, 
tecnologias, etc.). Tanto quanto possível, a decisão sobre a forma de prestação e execução dos 
investimentos necessários ao atingimento dos índices de desempenho deve ser deixada a cargo 
do concessionário, de modo permitir a geração de ganhos de eficiência. O ideal é que todas as 
obrigações do concessionário sejam caracterizadas como de desempenho, vale dizer, definidas 
no contrato por meio de indicadores de qualidade e quantidade de serviço” (PINTO, G. M. E. O 
advogado e a estruturação de projetos de concessão e PPP. In: MARCATO, F. S.; PINTO JR., M. 
E. [orgs.]. Direito da infraestrutura 1 [Série GVlaw]. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 1. p. 196-251).
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a quantidade mínima de material rodante para fazer frente a tal obrigação, 
que se combina também com outras decisões, como a de qual sistema de si-
nalização implantar. A depender da tecnologia selecionada para sinalização, 
por exemplo, é possível atender ao headway com mais ou menos trens. Como 
se vê, trata-se de escolha complexa, que envolve diversos fatores combinan-
tes e que certamente fica mais adequadamente alocada à concessionária. 

Ainda, centrar as obrigações contratuais nos indicadores de desem-
penho tem a vantagem de simplificar o processo de penalização da con-
cessionária em caso de descumprimento dos indicadores definidos contra-
tualmente, hipótese em que há descontos em sua remuneração. Trata-se de 
procedimento estruturado que muitas vezes conta com a participação de 
verificador independente, mais simples (e potencialmente mais automati-
zado) que o processo de aplicação de penalidades, que, invariavelmente, 
se arrasta por longo período de contraditório administrativo e questiona-
mento judicial, conferindo baixa efetividade ao mecanismo como incenti-
vo à concessionária para o adequado desempenho de suas obrigações. 

Não obstante, reconhece-se que nem todas as obrigações, pela sua 
natureza, podem ser estabelecidas via indicadores de desempenho, como 
obras de acessibilidade (como elevadores e escadas rolantes) nas estações 
de uma linha metroviária concedida. Nesses casos, é necessário manter 
contratualmente a obrigação de investimento específico, desatrelada de 
um indicador de desempenho.

Além disso, há casos em que as dificuldades práticas de se atrelar in-
vestimentos necessários ao cumprimento dos indicadores de desempenho 
justificam a formulação dessas obrigações como de investimento obrigató-
rio descolado de indicadores específicos. Exemplo disso é o setor rodoviá-
rio, no qual, historicamente, há intenso debate entre agências reguladoras 
e concessionárias quanto ao atingimento de níveis de serviço que deman-
dam investimentos para manutenção dos indicadores de desempenho33. 

33 Sobretudo em razão de controvérsias quanto à origem do excesso de tráfego verificado: se 
decorrente do fluxo da própria rodovia ou se oriundo de trânsito local dos municípios lindeiros 
à rodovia. Sendo o excesso de tráfego (que atinge o nível de serviço máximo tolerado) fruto de 
trânsito local (e não rodoviário), então as obras de equacionamento dessa situação beneficiariam 
aquela localidade e não o usuário da rodovia, que paga pelo investimento, de modo que não 
poderia ser responsabilidade da concessionária executá-lo. Por outro lado, sendo o excesso 
de tráfego originado da própria rodovia, é responsabilidade da concessionária executar os 
investimentos de expansão de capacidade pertinentes. Estabelecer essa divisão quanto à origem 
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A discussão é complexa e, particularmente no Estado de São Paulo, tem 
levado à percepção de que para as concessões rodoviárias mais vale tratar 
todos os investimentos como obrigatórios do que trabalhar com a lógica de 
gatilhos de investimento por nível de serviço34. 

Ainda, quando há clareza da necessidade de uma determinada am-
pliação de infraestrutura – como a construção de um berço adicional em 
um terminal portuário ou a implantação de um pátio de manutenção para 
operação de metrô – pode fazer sentido especificar contratualmente a exi-
gência do investimento na medida em que isso proporciona maior previsi-
bilidade para o investidor quanto às obrigações mínimas no projeto e mais 
segurança ao poder público de que elas são exigíveis e serão executadas. 
Por outro lado, há sempre o risco de que essas expansões se mostrem des-
necessárias diante da demanda efetiva do ativo, o que resultaria na reali-
zação de investimentos desnecessários e que, por consequência, não trarão 
retorno adequado ao investidor35.

Em resumo, é possível modelar os investimentos tanto sob a forma de 
indicador de desempenho ou como obrigação de investimento específico 
previsto em contrato – em ambos os casos a concessionária está obrigada a 
executá-los como atividade necessária ao cumprimento do escopo contra-
tual. Ainda que a modelagem baseada em indicadores de desempenho seja 
ideal da perspectiva teórica, na prática a composição entre esses dois me-
canismos não encontra receituário único: é preciso avaliar o caso concreto 
e, diante de suas particularidades, compreender em quais circunstâncias 
cada modelo se aplica melhor.

do tráfego, contudo, é o grande desafio para o funcionamento dos gatilhos de investimento 
nas rodovias. Ainda, concessionárias e agências travam inúmeras discussões sobre a forma e 
metodologia de avaliação do tráfego para fins de mensuração dos níveis de serviço ou volume 
diário médio de veículos trafegando em determinado segmento homogêneo da via.

34 O lote Piracicaba-Panorama, integrante da 4ª rodada de concessões rodoviárias do Estado de São 
Paulo, com previsão de 14 bilhões de investimento, foi a leilão em 8 de janeiro de 2020 exatamente 
com essa lógica de tratar todos os investimentos contratuais como obrigatórios, em razão das 
dificuldades que existem para exigência das obras sujeitas a gatilhos de nível de serviço. Do 
ponto de vista teórico, não parece ser a melhor solução na medida em que pode haver eventual 
descolamento entre o momento em que o investimento é contratualmente exigido e a sua real 
necessidade (da perspectiva da rodovia e do usuário). Por outro lado, quando a prática desnuda 
os desafios de implantar a melhor teoria, tendem a prevalecer soluções de viés mais pragmático.

35 Vide exemplo da nota de rodapé n. 7.
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2. Alternativas para Modelagem de Investimentos  
em Contratos de Parceria

Conforme discutido na seção anterior, a decisão sobre investimentos 
é bastante dependente do contexto e da real necessidade de cada parceria. 
Não há fórmula certa. O fundamental é que as exigências de investimento 
guardem adequada relação com as necessidades do ativo. Parece óbvio, 
mas nem sempre foi o praticado pelas modelagens contratuais. 

Como exemplo da desvinculação entre necessidade real do ativo e 
exigência contratual, vale lembrar as concessões rodoviárias da 3ª etapa do 
Programa de Concessão de Rodovias Federais – Procofe, leiloadas entre 
2013 e 2014, que previam a completa duplicação das rodovias nos primei-
ros cinco anos de execução contratual, independentemente da demanda 
verificada ou projetada para as vias. Ou seja, na prática, muitos desses 
investimentos eram verdadeiramente desnecessários pois não correspon-
diam a uma demanda efetiva dos usuários36. 

Outro exemplo digno de nota é do setor portuário, que tem na Lei Fe-
deral n. 12.815/2013 reflexos dessa discussão. Quando da revisão da legis-
lação que disciplina o setor, originalmente introduzida pela Medida Provi-
sória n. 595/2012, previu-se como critério principal de julgamento a “maior 
movimentação com a menor tarifa” (art. 6º), com algum espaço para a regu-
lamentação. Na conversão em Lei, houve pequena alteração prevendo como 
critério de julgamento “de forma isolada ou combinada, a maior capacidade 
de movimentação, a menor tarifa ou o menor tempo de movimentação de 
carga” (art. 6º da Lei Federal n. 12.815/2013). Na época, o Governo Federal 
estava procurando evitar leilões por maior outorga, partindo da premissa de 
que os outros critérios trariam maior eficiência ao setor. 

De fato, o Governo Federal sustentava que as licitações por maior ou-
torga tenderiam a aumentar o custo de movimentação de cargas no Brasil, 
refletindo uma percepção advinda do setor rodoviário, o que levaria à ado-

36 Compreende-se que havia uma pretensão de fomento à atividade econômica nacional subjacente 
a esse tipo de exigência, na medida em que duplicar todas as rodovias licitadas nessa etapa 
significaria estimular fortemente indústrias como da construção, de cimento, entre outras. Isso 
implica, contudo, tratar o contrato de parceria como um instrumento de política pública, o que 
não seria adequado. 
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ção do critério de menor tarifa, aliado a algum critério que considerasse a 
capacidade de movimentação do ativo proposta pelo licitante. No entan-
to, essa abordagem faria pouco sentido em alguns ativos, especialmente 
quando os fluxos de carga já estavam bem desenhados, quando não havia 
necessidade de investimento adicional significativo – ou, ainda, quando tal 
investimento não fosse um critério para distinguir os interessados (e.g. o 
investimento adicional necessário era muito claro e limitado, sendo todos 
os potenciais licitantes capazes de implementá-lo). O problema também 
ocorria nos casos em que a movimentação de carga está relacionada a uma 
série de serviços complementares entre si – o que tornaria complexa a ta-
refa de julgar uma cesta de serviços por meio do critério de menor tarifa.

À luz desse contexto, observa-se que o Decreto Federal n. 8.033/2013 
foi alterado para prever, expressamente, a possibilidade de uso do critério 
de maior pagamento de outorga, considerando ser a melhor forma de se-
leção para os contratos de arrendamento portuário em parcela relevante 
das situações. Em casos nos quais outros fatores de escolha parecem pouco 
capazes de discriminar o licitante mais apto a operar, o critério de maior 
outorga ajuda a identificar aquele que atribui maior valor ao ativo.

A importância de calibrar corretamente os investimentos diante das 
demandas reais do ativo não significa que o processo de modelagem não 
deva considerar as necessidades futuras de investimentos no projeto. Isto 
é, o processo de estruturação de um projeto de infraestrutura pode e deve 
se debruçar sobre a necessidade de investimentos durante o lapso temporal 
do contrato e há diversas formas de fazer isso: estipulando-se gatilhos de 
nível de serviço que, quando atingidos, demandam investimentos, ou ain-
da prevendo investimentos contingentes37, entre outros. 

Adiante, discute-se em mais detalhes as principais abordagens con-
tratuais para investimentos no processo de estruturação de parcerias. 

37 “Os investimentos contratualizados podem assumir caráter contingente na medida em que, 
embora previstos no contrato de parceria como encargo da concessionária, têm sua exigibilidade 
condicionada à ocorrência de determinado gatilho, que pode ou não ser a termo definido, ou 
mesmo estar sujeito à decisão discricionária do concedente, independentemente de qualquer 
ocorrência. Em tese, em certos casos é possível, inclusive, que o gatilho não ocorra durante 
o lapso contratual ou que o concedente opte por não demandar o investimento, casos em 
que o investimento contingente nem sequer será executado” (RIBEIRO, G. M. E. P. P. Novos 
investimentos em contratos de parcerias. São Paulo: Almedina, 2021).
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2.1. Licitações sem investimentos ou com  
investimentos muito limitados

Conforme discutido no item 2, há parcerias que, em decorrência de 
suas características setoriais, são operacionalmente intensivas e, por con-
sequência, com volume de investimentos reduzido, a exemplo das conces-
sões de ônibus e de resíduos sólidos. 

Há também casos nos quais existe uma escolha pública que prestigia 
a obtenção de recursos na forma de outorga – como mecanismo para re-
munerar a oportunidade do poder público – em detrimento da execução 
de investimentos. Isso pode decorrer tanto de uma necessidade fiscal do 
poder concedente que justifica a opção pela prevalência da maior outorga, 
quanto de particularidades do ativo que porventura já conte com investi-
mentos consolidados38. 

Como mencionado acima, quando outros critérios como maior in-
vestimento ou menor tarifa são pouco úteis para identificar o melhor lici-
tante privado para operar determinada infraestrutura, seja porque o setor 
é maduro e os investimentos já foram amortizados, ou porque a regula-
ção tarifária é relativamente simples, faz sentido a utilização do critério 
de maior outorga. Nesses casos, a oferta de maior valor não é apenas uma 
ferramenta arrecadatória, mas também um mecanismo pelo qual se pode 
identificar o agente privado que atribui o maior valor ao ativo sendo lici-
tado. Isso pode contribuir, inclusive, para garantir a maior eficiência na 
exploração da atividade39. 

38 “O processo de privatização das rodovias brasileiras teve o seu início motivado, principalmente, pelo 
contexto de restrição fiscal vivido pelo país durante os anos 1990, o que dificultava o financiamento 
do investimento público. As políticas econômicas dos Governos militares foram essencialmente 
expansivas e culminaram em um processo inflacionário agudo no Governo Sarney que mascarava 
uma profunda crise fiscal. Com a estabilização do Plano Real, o fim do imposto inflacionário e o 
aumento dos encargos de proteção social impostos pela Constituição de 1988, a fragilidade fiscal do 
Estado tornou-se evidente. Os fundos que haviam sido constituídos para financiar a infraestrutura 
ou foram abolidos pela Constituição ou apropriados pelo imperativo de financiar o Estado. Este, 
que havia sido o grande motor dos investimentos que possibilitaram a expansão da rede rodoviária, 
não seria mais capaz de exercer essa função” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. 
Concessões rodoviárias: experiência internacional e recomendações para o Brasil / Confederação 
Nacional da Indústria. Brasília: CNI, 2018). Já mencionadas nesse artigo, vale destacar como 
exemplo as concessões ferroviária e metroviária do Estado do Rio de Janeiro. 

39 Vide acima o exemplo de licitações portuárias. 
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2.2. Subsídios referenciais e vinculantes para os 
investimentos previstos contratualmente

Nos projetos em que investimentos relevantes são pressupostos do 
objeto contratual, é possível estruturar as exigências associadas a esses in-
vestimentos de diversas formas. 

A legislação demanda que a licitação de projetos de infraestrutura 
seja instrumentada com “elementos de projeto básico”40 no caso das con-
cessões comuns e anteprojeto de engenharia no caso das PPPs41. 

A exigência de “anteprojeto” foi introduzida pela Lei Federal n. 
12.766/2012, com o intuito de clarificar a redação do artigo 18, XV da Lei 
Federal n. 8.987/1995, aplicável também às PPPs (em decorrência do dis-
posto no artigo 11 da Lei Federal n. 11.079/2004), que exige para a licitação 
a disponibilização, aos participantes, de “elementos do projeto básico” das 
obras contempladas no projeto. Como a expressão “elementos do projeto 
básico” é vaga em termos de conceituação técnica, a utilização da expres-
são “anteprojeto” serviu para conferir maior rigor técnico à dicção legal42.

Na prática, essa exigência se traduz em um anexo técnico aos documen-
tos da licitação que elenca e explica as obrigações de investimento da futu-
ra concessionária associadas ao projeto em questão. Por exemplo, é comum 
que nas concessões rodoviárias esse documento seja intitulado Plano de Ex-
ploração Rodoviária (PER) e nas concessões aeroportuárias seja o Plano de 
Exploração Aeroportuária (PEA). Em outros contextos, esse documento é 
genericamente referenciado como o “caderno de encargos da concessão”.

O caderno de encargos é, portanto, o documento no qual o poder 
concedente explica o que espera da concessionária no tocante à execução 
de investimentos na parceria, com grau de detalhamento que permita a ca-
racterização da obrigação de forma clara e com elementos que, no caso de 

40 Artigo 18, XV, da Lei Federal n. 8.987/1995.

41 Artigo 10, § 4º, da Lei Federal n. 11.079/2004.

42 Tecnicamente, os níveis de detalhamento de projetos de engenharia são bem definidos em 
Normas Brasileiras (NBRs) adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Para detalhes sobre essa alteração legal ver: RIBEIRO, M. P. et al. A Lei 12.766 (resultante da 
conversão da medida provisório 575/12) e o nível de detalhamento dos estudos de engenharia 
em PPPs. In: 10 Anos da Lei de PPP, 20 Anos da Lei de Concessões: viabilizando Projetos de 
Infraestrutura para Desenvolvimento Econômico-Social, 2014.
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intervenções que demandam projetos de engenharia, alcance minimamente 
aqueles necessários para configuração de um anteprojeto de engenharia43. 

É no momento de preparação desse documento que integra o edital de 
licitação que o poder concedente se vê diante de dilemas complexos: como 
formular a exigência de determinado investimento? Quais elementos devem 
ser obrigatórios e quais elementos podem ser referenciais? Quais elementos 
podem ser mais bem definidos pela própria concessionária, e por isso mes-
mo, não devem ser impostos e forma peremptória pelo poder concedente? 

Por exemplo, se a parceria em questão for uma nova linha de trem, 
deve o poder concedente determinar especificamente qual o traçado (a 
partir de um desenho de via desenvolvido para a licitação) ou pode o go-
verno apresentar uma sugestão de traçado de via, permitindo, porém, que a 
concessionária desenvolva alternativas, desde que atingidos requisitos mí-
nimos (no exemplo em tela, tais requisitos poderiam ser a localização das 
estações, o tempo de viagem, entre outros)44? 

Como assegurar que os investimentos resultantes de determinada 
parceria vão de fato atender às expectativas públicas associadas ao projeto 
sem inviabilizar soluções alternativas porventura não imaginadas inicial-
mente pelo governo? Isso é especialmente importante quando há diversas 
estratégias de implementação possíveis ou diferentes tecnologias disponí-
veis para atender aspectos centrais do projeto. 

Importante lembrar que as parcerias, enquanto projetos de longo pra-
zo que convergem em um mesmo agente tanto a obrigação de construir 
quanto a de operar a infraestrutura, devem conferir certa flexibilidade à 

43 É verdade que em muitos casos – especialmente nas parcerias brownfield – não há uma intervenção 
nova que requer prévio anteprojeto disponibilizado pelo poder concedente. Isto é, nesses casos 
geralmente os investimentos são centrados na requalificação de infraestrutura existente para que ela 
desempenhe melhor e, eventualmente, novas funcionalidades. Nesse contexto, o objetivo do caderno 
de encargos é justamente especificar as intervenções esperadas e, sempre que possível, estabelecer os 
parâmetros que a infraestrutura revitalizada deve atender após a execução dos investimentos.

44 O exemplo é inspirado na PPP do Trem Intercidades do Estado de São Paulo que tem justamente 
essa abordagem de traçado referencial para o serviço do trem expresso. Isto é, conforme 
informado em consulta pública, o traçado da via disponibilizado pelo poder concedente é 
referencial e a concessionária pode propor alterações desde que atendidos demais requisitos 
técnicos do projeto. O projeto foi submetido à consulta pública em 2021. SÃO PAULO (Estado). 
Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. Contrato de Concessão. 
Concorrência Internacional n. 01/2021. São Paulo. Disponível em: http://www.parcerias.sp.gov.
br/Parcerias/Projetos/Detalhes/136 Acesso em: 13 abr. 20122.
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concessionária para a consecução das obrigações contratuais, de modo a 
proporcionar liberdade para eficiência privada. 

A dúvida é: quais os limites dessa flexibilidade? Não há resposta certa, 
transversal para todas as parcerias. Contudo, há reflexões de aplicabilidade 
ampla que podem contribuir para definições no caso concreto.

A primeira delas é que o modelo ‘ótimo’ muito provavelmente con-
terá tanto elementos vinculantes – investimentos que devem ser atendidos 
pela concessionária sem margem para alternativas45 – quanto elementos 
referenciais – investimentos determinados com ênfase na finalidade e/ou 
desempenho esperado, sem a definição, por exemplo, da solução de enge-
nharia a ser adotada ou do equipamento específico a ser adquirido46. O 
caso concreto precisará buscar um equilíbrio entre elementos vinculantes 
e referenciais a fim de garantir um projeto com flexibilidade para inovação 
privada e confiabilidade para o poder público. Em certos contextos, espe-
cialmente quando há clareza a respeito dos indicadores de performance 
desejados em certa atividade, mas existem diversas maneiras de atingir 
tais indicadores, pode ser útil lançar mão de algum projeto meramente 
referencial. De fato, em mercados nos quais exista diversas soluções tec-
nológicas possíveis para atingir um mesmo objetivo, seria razoável utilizar 
um projeto referencial. 

Assim, por exemplo, se a Anatel e/ou o ministério das comunicações 
forem realizar uma licitação de subsídios para implantar projetos de uni-
versalização de banda larga, seria possível estruturar essas licitações com 
projetos que podem ser até mesmo puramente referenciais. Esses projetos 
poderiam servir como baliza para estimar o valor total de implantação e 
o valor presente líquido (VPL) negativo que balizaria o subsídio máximo 
para o projeto. No entanto, como diversas soluções podem atender parâ-

45 Por exemplo, a exigência de passarelas de pedestres em rodovias.

46 Por exemplo, no caso de uma concessão metroferroviária cujo escopo compreende investimentos 
na aquisição de material de rodante. Nesse caso, faz sentido a caracterização do equipamento em 
detalhe suficiente para garantir o atendimento das necessidades básicas do poder concedente e dos 
usuários sem, contudo, predeterminar características que possam ser definidas pela concessionária 
conforme sua estratégia operacional. Para um exemplo de como essas exigências podem ser 
compostas ver Anexo II.F – diretrizes para aquisição de material rodante, remobilização de 
trens e aquisição de máquinas e equipamentos para oficinas. SÃO PAULO [Estado]. Secretaria de 
Transportes Metropolitanos. Concorrência Internacional n. 01/2020. São Paulo, [2020]. Disponível 
em: https://sis.cptm.sp.gov.br/DataRoom/. Acesso em: 22 dez. 2020).
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metros claros de performance (i.e. velocidade, latência, índice de interrup-
ções, etc.), o licitante teria liberdade de implantar o projeto com a solução 
que entender mais adequada e de menor custo. Isso tende a produzir o 
melhor resultado, com a alocação mais eficiente de recursos47.

É, contudo, preciso atenção na medida em que a opção pela exigência 
de investimentos como obrigação de desempenho pode causar, em deter-
minados casos, frustração ao poder concedente. Isso ocorre quando, da 
perspectiva do gestor público, é indispensável expandir a infraestrutura 
existente ou implantar nova infraestrutura para atingir os níveis de serviço 
incluídos nos contratos de parceria, porém, da ótica da concessionária, é 
possível atender aos mesmos níveis de serviço com soluções baseadas em 
aumento da eficiência operacional de infraestrutura existente, sem a ne-
cessidade de investimentos em expansão de capacidade48.

Quando os elementos forem meramente referenciais, tende a ser impor-
tante uma matriz de risco que atribua mais responsabilidade à concessioná-
ria e tenha menos espaço para reequilíbrio em decorrência de alterações de 
projeto. De fato, mas flexibilidade deve ser acompanhada de mais responsa-
bilidade e, portanto, maior assunção do risco envolvido pela concessionária. 

Por exemplo, na PPP do Trem Intercidades do Estado de São Paulo, 
por ser um projeto parcialmente greenfield, há a possibilidade de a con-
cessionária propor traçados alternativos para a via férrea, isto é, o traçado 
desenvolvido pelo Estado na licitação corresponde a um subsídio referen-
cial49. Contudo, caso a concessionária efetivamente proponha e execute 
traçado distinto daquele pensado pelo governo, ela deixa de ter direito 
de compartilhar com o poder concedente uma série de riscos: eventuais 
custos adicionais com desapropriação que excedam as estimativas dos es-

47 Vide PEREIRA NETO, C. M. da S. Universal Access to Telecommunications in Developing 
Countries: The Brazilian Case. Yale Law School Doctoral Dissertation, 2005, p. 251-252. 

48 Muito embora a principal razão para o envolvimento da iniciativa privada na implantação 
e gestão de infraestruturas é a maximização da eficiência na sua operação, há casos em as 
expectativas de parte a parte não se alinham. Para exemplos ver RIBEIRO, M. P.; PINTO, G. M. 
E. Aumento da eficiência operacional de infraestrutura existente versus a sua expansão: e se 
o concessionário conseguir cumprir os indicadores de serviço contratuais sem fazer aquela obra 
que o Poder Concedente ou a agência reguladora imaginava necessária? Artigo, 2015. Disponível 
em https://portugalribeiro.com.br/wp-content/uploads/eficiencia-operacional-vs-expansao-de-
infraestrutura-final-publicado.pdf. Acesso em: 3 abr. 2022.

49 Vide nota de rodapé 47.
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tudos de viabilidade50, riscos de achados históricos, arqueológicos ou pa-
leológicos, de passivos ambientais não indicados e de interferências não 
indicadas51 e riscos geotécnicos52. Em outras palavras: se a concessionária 
observar o traçado referencial, ela submete-se a uma matriz de riscos que 
compartilha com o poder concedente uma série de riscos; porém, se ela 
optar por traçado alternativo, incide alocação distinta, na qual a concessio-
nária assume a integralidade desses riscos, dado que ela teve a liberdade de 
definir o traçado final. Essa lógica de uma matriz de riscos dinâmica, que 
se adapta à flexibilidade das escolhas de projeto, tem o objetivo de criar os 
incentivos corretos e buscar o projeto mais eficiente possível. 

Outro exemplo no qual a liberdade é corolário de responsabilidade 
são as concessões de equipamentos públicos, como parques. Nas mode-
lagens mais modernas de desestatização desses ativos53, à concessionária 
é atribuída ampla autonomia na definição (i) dos preços de ingresso (no 
caso das unidades de conservação); (ii) da forma de exploração comercial 
e fontes geradoras de receita; e (iii) de investimentos que visem à obtenção 
de receita (à exceção de daqueles necessários para restauração do equipa-
mento). Nesses casos, portanto, o projeto ofertado pelo governo é prepon-
derantemente referencial, com poucos elementos vinculantes, e a ativida-
de não se submete à lógica de remuneração da concessionária por tarifas 
reguladas. Isso significa que, além de a concessionária poder desenvolver 

50 Cláusula 45.5.7. do Contrato de PPP: “Caso a CONCESSIONÁRIA proponha projetos ou traçados 
alternativos, que afetem a estimativa prevista na Cláusula 45.2, a CONCESSIONÁRIA arcará 
com a integralidade dos custos incorridos, não se aplicando o disposto nas Cláusulas 45.5.1, 
45.5.2 e 45.5.3”. 

51 Cláusula 47.9.4. do Contrato de PPP: “O compartilhamento previsto na Cláusula 47.9 não será 
aplicável caso a ocorrência do risco decorra de mudança de traçado do TIC EIXO NORTE por 
proposta da CONCESSIONÁRIA, situação na qual os riscos serão integralmente assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA”.

52 Cláusula 47.10.7. do Contrato de PPP: “O compartilhamento de risco previsto na Cláusula 47.10 
não será aplicável caso a ocorrência do risco decorra de mudança de traçado do TIC EIXO NORTE 
por proposta da CONCESSIONÁRIA, situação na qual o risco será integralmente assumido pela 
CONCESSIONÁRIA”.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. 
Contrato de Concessão. Concorrência Internacional n. 01/2021. São Paulo. Disponível em: http://
www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Detalhes/136 Acesso em: 13 abr. 2022.

53 Para alguns exemplos ver, no Estado de São Paulo, as concessões dos parques Caminhos do Mar, 
Cantareira, Villa Lobos, Cândido Portinari e Água Branca.
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o modelo de negócio que desejar (com poucas restrições), a ocorrência de 
eventos externos que impactem os preços cobrados pela concessionária 
pode fazer com que estes sejam livremente repassados aos usuários. Essa 
ampla liberdade para desenvolver a exploração do ativo e o fato de a con-
cessionária não estar obrigada a internalizar na sua rentabilidade circuns-
tâncias que afetam negativamente os preços cobrados justifica a alocação 
a ela de determinados riscos que são tradicionalmente alocados ao poder 
concedente, a exemplo dos riscos de alterações tributárias e legislativas.

Em síntese, a adequada definição dos subsídios referenciais e vinculan-
tes para os investimentos previstos contratualmente é fundamental para a 
boa estruturação de qualquer projeto. Trata-se de composição complexa que 
deve ponderar quais investimentos são indispensáveis ao poder público em 
determinado formato – o que justificaria seu enquadramento como elemen-
to vinculante – e quais investimentos podem oferecem espaço para soluções 
alternativas de implantação, criativas e mais eficientes do que aquelas pensa-
das pelo governo – o que admitiria seu enquadramento como elemento re-
ferencial. Ainda, há casos de projetos de infraestrutura menos tradicionais, 
como a concessão de equipamentos públicos, que admitem projetos referen-
ciais praticamente na sua totalidade e, por consequência, a proposição de um 
modelo de negócio inteiramente alternativo em relação àquele desenvolvido 
pelo governo como base para a licitação. Embora não haja fórmula única ou 
certa, o correto equilíbrio entre subsídios referenciais e vinculantes impacta 
as expectativas das partes, a matriz de riscos contratual e, quando definido 
de forma ótima, a competitividade do projeto.

2.3. Investimentos contratualizados

Além das questões envolvendo a definição de subsídios para execução 
de investimentos como vinculantes ou referenciais, há distintas estratégias 
contratuais para o enquadramento dos investimentos exigidos na parceria. 

Inicialmente, há a categoria de investimentos considerados como 
obrigatórios pelo contrato (sejam eles apenas vinculantes ou também refe-
renciais), que são os investimentos originalmente previstos e precificados 
nos estudos de viabilidade. São tratados como mandatórios pelo contrato, 
ou seja, cuja inexecução acarreta consequências como multas, desequilí-
brios e eventuais descontos na remuneração da concessionária por des-
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cumprimento de indicadores de desempenho. Em outras palavras, são os 
investimentos que o poder concedente considera imprescindíveis para a 
boa execução da parceria e que a concessionária deve considerar na totali-
dade na elaboração de sua proposta. 

 Reconhece-se, contudo, que nem todos os investimentos que serão ne-
cessários ao longo da vida do contrato podem ser corretamente antevistos, 
na sua integralidade, no momento de estruturação do projeto, sobretudo 
porque as parcerias compreendem longo horizonte de tempo. Há diversos 
casos nos quais a tentativa de prever, desde o início, todos os investimentos 
porventura necessários como obrigatórios, mostrou-se inadequada da pers-
pectiva da efetiva demanda pelo investimento54. Adicione-se a esse problema 
o fato de que quando todos os investimentos são tratados como obrigatórios, 
o usuário e/ou a administração pública pagam por eles sem que haja o cor-
respondente benefício objetivado inicialmente pelo investimento. 

Foi nesse contexto de reconhecimento das incertezas em torno da 
definição ex ante de todos os investimentos necessários às parcerias que 
outras categorias contratuais de investimentos foram desenvolvidas, ini-
cialmente nos projetos estruturados pelo estado de São Paulo. São elas: os 
investimentos previstos e os investimentos contingentes. 

Os investimentos previstos são aqueles que o poder concedente exige 
a priori, mas reconhece que podem ser objeto de revisões como anteci-
pações, adiamentos, alterações. Esses investimentos são precificados nos 
estudos de viabilidade e devem ser considerados pelas licitantes nas suas 
propostas. Todavia, o caráter obrigatório dos investimentos previstos é re-
lativizado na medida em que o próprio contrato reconhece a possibilidade 
de serem alterados, seja mediante solicitação do poder concedente ou da 
concessionária, especialmente nas revisões ordinárias do contrato55. Ha-
vendo modificação nos investimentos previstos, o contrato deve ser ree-

54 Vide exemplo do aeroporto de Confins exposto na nota de rodapé n. 9.

55 A primeira vez que o Estado de São Paulo fez uso dessa categoria de investimento foi na concessão 
de 22 aeroportos regionais, realizada em 2021. Nos contratos (a concessão foi dividida em 
dois blocos) havia a seguinte disposição relativa aos investimentos previstos: “5.34. O PODER 
CONCEDENTE poderá, em processo instaurado a seu pedido ou de ofício pela ARTESP, ou 
ainda por meio de requerimento próprio e individualizado da CONCESSIONÁRIA, incluir, 
suprimir, substituir, desmembrar, antecipar, postergar, ou alterar a localização, de item de 
investimento previsto no rol de INVESTIMENTOS PREVISTOS para cada AEROPORTO, nos 
termos do ANEXO 02 e ANEXO 18, observando-se, além do disposto neste CONTRATO, as 
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quilibrado considerando os valores atribuídos a esses investimentos pelos 
estudos de viabilidade56.

Os investimentos previstos são importante recurso contratual para 
tratar investimentos cuja exigibilidade é altamente provável, porém, com 
incertezas sobre o momento exato que serão necessários. Esse fenômeno é 
particularmente comum nos investimentos em expansão de capacidade, 
especialmente em setores pouco maduros, nos quais o comportamento da 
demanda no longo prazo ainda é pouco conhecido. Exemplo dessa utili-
zação de investimentos previstos é a concessão das travessias litorâneas 
do Estado de São Paulo. Nesse caso, as expansões de capacidade do sis-
tema – como aquisição de novas balsas ou jumborização57 das embarca-
ções existentes – foi tratada como investimento previsto pelo contrato58, 

normas internas instituidoras de procedimentos da ARTESP, em especial a Portaria nº 02/2012 
ou outra que a substitua.
5.34.1. Após encerramento dos processos administrativos dos pleitos em apartado, o desequilíbrio 
econômico-financeiro resultante das medidas previstas na Cláusula 5.34 será consolidado e 
calculado no âmbito dos processos de REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS e ORDINÁRIA a que 
fazem referência este contrato, observando, para a definição da modalidade, o procedimento 
previsto nas Cláusulas Vigésima Quarta e Vigésima Quinta” (SÃO PAULO (Estado). Agência 
de Transporte do Estado de São Paulo. Contrato de Concessão. Concorrência Internacional 
n. 01/2021. São Paulo. Disponível em: http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/
Licita%C3%A7%C3%B5es/ConcorrenciaInternacional01-2021/PT-BR/CONTRATO.pdf Acesso 
em: 13 abr. 2022.

56 Cláusula 24.1.1. do Contrato de Concessão: “As revisões do PGI serão sempre baseadas nos 
parâmetros do PEA, podendo culminar em alteração, inclusão, supressão, antecipação, 
postergação ou substituição dos INVESTIMENTOS PREVISTOS. Referidas revisões deverão 
adotar como base os valores de investimento previstos no EVTE, bem como os respectivos 
momentos de sua materialização na CONCESSÃO” (SÃO PAULO (Estado). Agência de 
Transporte do Estado de São Paulo. Contrato de Concessão. Concorrência Internacional 
n. 01/2021. São Paulo. Disponível em: http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/
Licita%C3%A7%C3%B5es/ConcorrenciaInternacional01-2021/PT-BR/CONTRATO.pdf Acesso 
em: 13 abr. 2022.

57 O termo “jumborização” designa a obra de construção naval que objetiva aumentar o tamanho 
da embarcação e, consequentemente, aumentar a capacidade de transporte de veículos, de modo a 
considerar a análise das características estruturais e operacionais de cada uma das embarcações, 
particularmente as suas condições de manobrabilidade nas áreas em que operam.

58 Vide tabela 15, Anexo 3 ao Edital de Licitação. SÃO PAULO (Estado). Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo. Contrato de Concessão. Concorrência Internacional n. 03/2021. São 
Paulo. Disponível em: http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Detalhes/148. Acesso 
em: 13 abr. 2022.



304

Gabriela M. Engler P. Portugal Ribeiro | Caio Mário da Silva Pereira Neto

reconhecendo-se as incertezas associadas ao exato momento em que tais 
investimentos seriam necessários59. 

Já os investimentos contingentes são aqueles cujo grau de certeza 
quanto à sua necessidade é menor e, portanto, não devem ser tratados 
como investimentos certos e sim potenciais. A posição desses investimen-
tos na escala de probabilidade quanto à sua ocorrência justifica, da pers-
pectiva das melhores práticas na estruturação de projetos, não os precificar 
no âmbito dos estudos de viabilidade. Essa opção faz sentido da perspec-
tiva econômica na medida em que o poder concedente e, principalmente, 
os usuários apenas pagam pelo investimento se e quando ele for deman-
dado60. São, portanto, investimentos possíveis que, se e quando exigidos, 
deverão ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para 
sua execução. Um exemplo dessa espécie de investimento encontra-se na 
concessão das Linhas 8 e 9 da Companhia Paulista de Transporte Metro-
politano (CPTM) do Estado de São Paulo, que previu como investimento 
contingente a implantação de novo sistema de sinalização caso a demanda 
de passageiros supere ao longo da concessão, em uma das linhas ou em am-
bas, 40 mil passageiros no intervalo de uma hora, em qualquer sentido61. 

59 E, no caso específico, reconhecendo-se também a enorme dificuldade prática que seria exigir 
investimentos em expansão de capacidade por meio de gatilhos de nível de serviço, diante da 
experiência limitada de concessões no setor aquaviário.

60 “A premissa de modelagem dos investimentos contingentes é a avaliação de política pública, 
no momento de estruturação do contrato de parceria, quanto à importância e pertinência de se 
prever, desde a origem, o investimento contingente, atrelado seja a gatilho de demanda, seja a 
mecanismo de escolha pelo concedente. Em razão dessa reflexão, a execução dessas obrigações 
de investimento não deve se sujeitar a qualquer crivo de limitação qualitativa ou quantitativa 
à mutabilidade contratual, visto que esse juízo já foi feito à época da estruturação do projeto e 
incorporado ao contrato mediante gatilho (de demanda, de prazo, de escolha ou outra forma 
não aventada aqui)” (RIBEIRO, G. M. E. P. P. Novos investimentos em contratos de parcerias. 
São Paulo: Almedina, 2021).

61 Conforme cláusula 39.1 do contrato de concessão: “39.1 Consideram-se INVESTIMENTOS 
CONTINGENTES passíveis de incorporação ao CONTR ATO, como encargo da 
CONCESSIONÁRIA, os investimentos descritos abaixo, que deverão ser realizados mediante 
atingimento de gatilho específico, no caso do inciso (i) ou a critério do PODER CONCEDENTE, 
no caso dos incisos (ii) e (iii): (i) investimentos necessários para recapacitação do sistema de 
sinalização, a serem realizados somente quando o carregamento, em uma das LINHAS ou 
ambas, superar o número de 40.000 (quarenta mil) PASSAGEIROS no intervalo de uma hora, em 
qualquer sentido, mediante as seguintes exigências de comprovação: a. apresentação do histórico 
de demanda das estações dos últimos 6 (seis) meses, por hora e sentido, contemplando os números 
de embarque e desembarque, em cada LINHA; e b. demonstração de recorrência, constatada 
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Outro exemplo é a concessão das travessias litorâneas do Estado de São 
Paulo, já mencionada acima, que tratou como investimento contingente a 
expansão de capacidade decorrente do incremento de demanda especifica-
mente na ligação entre as cidades de Santos e Guarujá62. A razão pela qual 
esse investimento mereceu tratamento específico (e não foi enquadrado 
como investimento previsto à semelhança dos demais investimentos vol-
tados à expansão de capacidade) é que no caso específico da conexão entre 
essas cidades há dúvida sobre o possível estabelecimento de uma ligação 
seca entre elas. Diante dessas circunstâncias, não faria sentido, a princípio, 
precificar esses investimentos ex ante nos estudos de viabilidade. 

Em suma, a experiência na estruturação de projetos no Estado de São 
Paulo demonstra que é possível haver diferentes estratégias contratuais 
para as obrigações relativas aos investimentos – enquadrando-os como 
obrigatórios, previstos ou contingentes –, que variam conforme o grau de 
previsibilidade sobre sua necessidade ao longo da parceria. 

2.4. Investimentos não contratualizados:  
novos investimentos

Além dos investimentos contratualizados, é recomendável que o 
contrato estipule também os parâmetros para inserção de novos investi-
mentos, isto é, aqueles não contratualizados originalmente. São os inves-
timentos não previstos no contrato de parceria – nem como obrigação de 
investimento, nem como obrigação de desempenho, nem como contingen-

quando o carregamento hora/sentido for superior a 40.000 (quarenta mil) PASSAGEIROS, 
em cada uma das LINHAS, em no mínimo 50% dos dias úteis compreendidos nos 6 meses 
anteriores, excluídos dias atípicos (eventos geradores de demandas características, tais como 
falhas que comprometeram a OPERAÇÃO, festas, shows, jogos de futebol, dentre outros 
eventos); (ii) readequação e posterior operação da Estação Água Branca; e (iii) construção de 
até 03 (três) passarelas e transposições de acesso ao longo das LINHAS, a serem implementadas 
como expansão do SERVIÇO CONCEDIDO” (SÃO PAULO [Estado]. Secretaria de Transportes 
Metropolitanos. Concorrência Internacional n. 01/2020. São Paulo, [2020]. Disponível em: 
https://sis.cptm.sp.gov.br/DataRoom/. Acesso em: 22 dez. 2020). Foi a primeira vez, aliás, que 
se viu um contrato adotar a nomenclatura proposta nesta obra.

62 Anexo 7 ao Edital de Licitação. SÃO PAULO (Estado). Agência de Transporte do Estado de São 
Paulo. Contrato de Concessão. Concorrência Internacional n. 03/2021. São Paulo. Disponível 
em: http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Detalhes/148. Acesso em: 13 abr. 2022.
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tes sujeitos a algum tipo de gatilho – à época da licitação e que surgem de 
alguma necessidade pública superveniente, concreta e determinada.

Vale lembrar que a inserção de novos investimentos não deve ser en-
carada como circunstância de exceção, e sim com naturalidade, em decor-
rência da inescapável incompletude dos contratos de longo prazo, como 
são os de parceria. O fato de o contrato não prever de início todos os in-
vestimentos que porventura sejam necessários para execução a contento 
do objeto da parceria não significa que não seja capaz de regular essas cir-
cunstâncias adequadamente63. 

Tanto é assim que a própria Lei Federal n. 8.987/1995, em seu art. 18, VII, 
determinou como conteúdo dos contratos “os direitos e obrigações do poder 
concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem 
realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço”64. 

Conclusão

Este artigo buscou contribuir para organização e sistematização da 
reflexão teórica em torno de práticas já consolidadas a respeito da modela-
gem de investimentos em parcerias. 

Assim, na seção 1, investigou-se o arcabouço jurídico em torno das 
exigências de investimentos em parceria para avaliar em que medida há 
comando legal que determina a obrigação de investimentos mínimos nas 
parcerias. Após reflexão sobre a relação entre o longo prazo dos contratos 
de parceria e investimentos, concluiu-se que, muito embora a legislação 
geral não trate explicitamente da obrigatoriedade de exigência de investi-
mentos mínimos, algumas leis setoriais são claras ao destacar a importân-
cia e necessidade dos investimentos para consecução dos objetivos das par-
cerias. O fato é que investimentos são elementos recorrentes dos contratos 
de parceria e precisam ser disciplinados adequadamente.

63 Para uma reflexão aprofundada sobre o tema ver RIBEIRO, G. M. E. P. P. Novos investimentos 
em contratos de parcerias. São Paulo: Almedina, 2021.

64 BRASIL. Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1995]. Disponível em: https://pesquisa.
in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=14/02/1995. Acesso em: 
12 jul. 2022.



307

Modelagem de Investimentos em Contratos de Parceria

Ainda, a seção 1 discutiu brevemente o papel implícito dos inves-
timentos no dever de atualidade decorrente do comando legal (e, geral-
mente, contratual) e cuidou de distinguir as obrigações de investimento 
daquelas baseadas em parâmetros de desempenho, a fim de delinear os 
conceitos básicos necessários para a discussão acerca das alternativas para 
modelagem de investimentos em contratos de parceria, objeto da seção 2. 

Ao adentrar as estratégias contratuais para estruturação dos investi-
mentos, a seção 2 abordou a necessidade de adequação técnica na definição 
dos investimentos, bem como as alternativas possíveis diante de licitações 
sem investimentos ou com investimentos muito limitados. Além disso, ex-
plorou as alternativas e diferenças entre subsídios referenciais e vinculantes 
para os investimentos previstos contratualmente, para conferir maior liber-
dade à iniciativa privada na escolha das estratégias de investimento mais 
adequadas ou determinar os rumos que devem ser seguidos. Nesse ponto, 
procurou-se esclarecer que não há fórmula única nem certa, mas que o per-
fil de cada projeto demanda uma composição ótima entre tais elementos, 
inclusive com reflexos importantes sobre a matriz de riscos do projeto, que 
deve ser compatível com as escolhas de modelagem adotadas. Isto é, quanto 
mais liberdade é conferida à concessionária na escolha e execução dos inves-
timentos, maior o ônus associado aos riscos inerente à atividade. 

Ainda, a seção 2 discorreu sobre as diferentes categorias de investi-
mentos – contratualizados ou não – que têm sido adotadas em projetos 
recentes, incluindo investimentos previstos, contingentes e novos investi-
mentos, que são reflexo da posição desses investimentos na escala de pro-
babilidade quanto à sua ocorrência, e que tem impacto sobre a precificação 
ou não dessas obrigações nos estudos de viabilidade que amparam a lici-
tação dos projetos.

O que se depreende dessas reflexões é que existe um leque de opções 
e estratégias contratuais na modelagem de investimentos que podem ser 
adotadas pelo gestor conforme perfil e pretensões do projeto. Embora não 
haja receita certa, o adequado manejo das ferramentas disponíveis permite 
o atingimento de resultado ótimo que atenda às expectativas da Adminis-
tração Pública, dos usuários e do mercado.
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Prefácio ao Artigo 11

Juliana Bonacorsi de Palma

O artigo Termos de Ajustamento de Conduta como Instrumentos Re-
gulamentares, de Fernanda Piccinin Leite, nasce de exitosa dissertação 
desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional1 da Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP) em que tive a 
honra de orientar. O trabalho foi laureado como uma das melhores produ-
ções dos alunos titulados em 2020 na linha de Direito Público.

Inserido na agenda da consensualidade administrativa, o trabalho traz 
abordagem inovadora ao focar a perspectiva de empresas privadas signatá-
rias de acordos com o Ministério Público. Para tanto, a autora desenvolve 
valiosa pesquisa empírica de 101 termos de ajustamento de conduta (TACs) 
firmados entre empresas e o Ministério Público do Estado de São Paulo 
(MP-SP), em matéria ambiental. Ao se afastar do tradicional modelo de in-
vestigação jurídico-formal, centrado na figura do Estado, o trabalho permite 
reconhecer o cenário real de consensualidade que as empresas devem con-
siderar na avaliação sobre as alternativas de resolução de conflitos públicos.

O primeiro grande mérito do artigo é apresentar as principais carac-
terísticas do instrumento TAC, quando firmado entre empresas e o MP-SP 
na seara ambiental. Dentre elas, ressalta-se a preferência por obrigações de 
fazer no desenho dos TACs, presentes em praticamente todos os acordos 
analisados, em detrimento das obrigações de não fazer ou de cessar condu-
tas (40% dos acordos), bem como as de pagar quantia certa (28% dos acor-
dos). Isso indica que as empresas devem considerar assumir obrigações 
prestacionais positivas para fecharem acordos com o MP-SP, pelo menos 

1 Trata-se da dissertação Desconstrução da natureza regulamentar dos Termos de Ajustamento de 
Conduta (TACs): uma perspectiva empírica a partir de TACs celebrados entre Ministério Público 
e empresas privadas em matéria ambiental. São Paulo: FGV DIREITO SP, 2020. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29644. Acesso: em 14 abr. 2022.
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em matéria ambiental. Como esclarece a autora, essas obrigações de fazer 
incorrem em custos de implementação e execução de longo prazo.

O segundo grande mérito do artigo é indicar relevantes pontos críticos 
que, na prática, podem inviabilizar a resolução consensual de conflitos com 
o Poder Público. Em aproximadamente 47% dos TACs analisados constitui-
-se algum órgão público, não participante da negociação, em obrigação pela 
fiscalização das obrigações assumidas no acordo. Metade dos TACs dispu-
nham de obrigações de fazer ilíquidas, ou seja, com obrigações genéricas e 
sem detalhamento de execução. Ademais, aproximadamente 93% dos TACs 
analisados não traziam cláusula de quitação, deixando dúvidas sobre o cum-
primento da avença, especialmente o momento em que a empresa poderia 
dar por honrado o acordo. Saliente-se que praticamente todos os acordos 
analisados trazem multa pelo descumprimento de suas cláusulas.

É nessa construção que a autora apresenta o conceito de acordo de 
natureza normativa, o ponto alto do trabalho. Por mais que a doutrina e 
a jurisprudência aproximem os acordos administrativos de negócios ju-
rídicos – que formalmente são –, na prática eles cumprem um papel de 
normatização controladora: devido à ausência de cláusula de quitação, as 
obrigações de fazer são perenes e devem ser observadas por prazo indeter-
minado, sob pena de sancionamento por descumprimento do acordo. Não 
por outra razão, hoje, muitas empresas deixaram de celebrar acordos com 
o Poder Público ou com o Ministério Público. É oportuno que publicistas e 
operadores práticos do Direito se questionem se o modelo empiricamente 
identificado pela autora é o que se espera da consensualidade administra-
tiva. Caso não seja, quais reformas são necessárias?

O fato de a pesquisa estar centrada na seara ambiental não afasta a 
importância desses achados para a consensualidade administrativa como 
um todo. Por experiência prática, bem sabemos que esses problemas são 
recorrentes. O seminal texto que o leitor tem em mãos é imprescindível 
para um estudo qualificado e operacional da consensualidade adminis-
trativa, além de demonstrar o potencial do programa do Mestrado Profis-
sional da FGV DIREITO SP para a qualificação dos debates acadêmicos e 
aprimoramento das dinâmicas envolvendo o Poder Público.
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Artigo 11 
Termos de Ajustamento de Conduta como 
Instrumentos Regulamentares: Notas sobre 
um Fenômeno Jurídico na Esfera Ambiental

Fernanda Piccinin Leite

Introdução: Colocação da Questão sobre a  
Eficácia dos TACs na Esfera Ambiental

O tema do direito ao meio ambiente tem sido dos mais debatidos re-
centemente, em todas as esferas do direito e, também, na vida cotidiana. 
O tríplice alcance de seu sistema sancionatório espraiou a relevância do 
tema entre o direito penal, o direito administrativo e a responsabilidade 
civil. O termo de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei n. 
7.347/1985, a Lei de Ação Civil Pública (TAC da LACP)1, tem sido ampla-
mente utilizado na matéria, em pioneiro exercício de consensualidade pela 
Administração Pública.

Passados mais de trinta anos de sua introdução no ordenamento jurí-
dico brasileiro, seria importante revisar a eficácia objetiva que os TACs al-
cançaram na questão ambiental. É de especial relevância a análise quando 
sobrevém ao ordenamento jurídico um termo de compromisso de caráter 

1 “Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I – o Ministério Público; 
II – a Defensoria Pública; III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV – a 
autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V – a associação que, 
concomitantemente: [...]. §6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá 
eficácia de título executivo extrajudicial.”
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supralegal, inserido pelo art. 26 da LINDB, reforçando a preocupação nor-
mativa com as soluções administrativas concertadas. 

O presente artigo é fruto de uma tese de mestrado2 em que pretendi 
analisar, empiricamente, a eficácia de termos de ajustamento de conduta 
assinados em matéria ambiental, entre empresas privadas e o Ministério 
Público, com fundamento normativo no art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/1985, 
a Lei de Ação Civil Pública (LACP). 

A verificação empírica no direito impõe seus desafios porque signifi-
ca, muitas vezes, medir a qualidade do trabalho jurídico, o que não é pos-
sível de se estabelecer em padrões objetivamente seguros. Por outro lado, 
os TACs são instrumentos particularmente marcantes para os operadores 
do direito ambiental, mas careciam, no meu entender, de uma visão que 
se detivesse mais sobre seus potenciais efeitos práticos do que sobre suas 
premissas exclusivamente teóricas. Justificavam, portanto, o desafio. 

Para essa busca, optei por uma análise eminentemente redacional 
de TACs assinados. Não analisei a eficácia dos TACs a partir de sua con-
versão em ações civis públicas ou ações de execução, tampouco anali-
sei inquéritos civis ou procedimentos administrativos que visassem seu 
acompanhamento, o que poderiam ser alternativas metodológicas váli-
das. No entanto, a efetiva execução dos TACs pode não estar ligada à 
sua forma jurídica, mas pode decorrer, por exemplo, da simples vontade 
dolosa da parte de inadimpli-lo, ou, ainda, da vontade culposa por falta 
de meios financeiros. Em suma, muito dos elementos que levam à sua 
inexecução podem ser extrajurídicos.  

Daí minha opção por analisar os documentos tais como assinados, 
no sentido de estabelecer se a forma jurídica que adotam pode ou não in-
fluenciar o plano da eficácia. 

A escolha por TACs cujo interessado seja uma empresa privada foi a 
de investigar a eficácia do instrumento em relação ao administrado na sua 
dimensão de negócios, excluindo hipóteses em que o TAC pudesse versar 

2 Íntegra da dissertação disponível em https://hdl.handle.net/10438/29644. Os dados foram 
revisados novamente para este artigo, sem nenhuma alteração ou impacto sobre as conclusões 
apresentadas. Ao capítulo final, relativo a sugestões para incremento da eficácia dos TACs, foram 
adicionadas novas sugestões àquelas formuladas na tese original, mas todas tendo como base as 
próprias conclusões já anteriormente debatidas na própria dissertação. 
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sobre programas de governo ou políticas públicas ou, ainda, sobre a di-
mensão puramente pessoal de um indivíduo3. 

A seleção do Ministério Público como colegitimado signatário se deu 
pela inexistência de bancos de dados públicos acessíveis pela internet com 
TACs assinados que não aqueles fornecidos pelo Ministério Público4. 

Feita a delimitação dos signatários, foram analisados 101 TACs assi-
nados entre empresas privadas e o Ministério Público, em matéria ambien-
tal, distribuídos da forma indicada na Tabela 15. 

3 Entendo que a possibilidade do TAC versar sobre políticas públicas ou atos de governo de forma 
geral recai sobre TACs cujo interessado em tomar o compromisso seja um órgão público. No 
mesmo sentido, a possibilidade de o Ministério Público acionar um indivíduo pessoa física. Em 
ambas as situações, a qualidade do signatário pode alterar significativamente o conteúdo das 
cláusulas, variando no que seja a eficácia esperada para cada um deles. 

4 Busca realizada em janeiro de 2019. A afirmação não significa que não seja possível obter cópias 
de TACs assinados em outros órgãos fora o Ministério Público, mas que os TACs assinados não 
estão, em regra, organizados em um cadastro prévio para consulta exclusiva em sites da internet.

5 O grande número de TACs assinados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo se deveu 
ao fato de que, à época do levantamento empírico, realizado entre janeiro de fevereiro de 2019, 
o Ministério Público de São Paulo era o único entre os cinco maiores estados da federação que 
possuía TACs assinados disponíveis para consulta pública em seu site, sendo que os demais 
ofertavam somente a consulta dos respectivos procedimentos e inquéritos. O Ministério Público 
Federal possui parecido sistema de consulta ao do Ministério Público de São Paulo, mas sua 
base para consulta exclusiva de TACs só se tornou disponível em dezembro de 2019, depois de 
encerrada a fase de levantamento empírico da pesquisa realizada. Antes desta data, os TACs 
tinham de ser levantados individualmente por meio da consulta aos respectivos inquéritos 
civis ou procedimentos administrativos. Além disso, o site do Ministério Público Federal não 
disponibilizava filtro específico para a tutela ambiental, que estava condensada com outros 
assuntos de tutela coletiva. No entanto, a representatividade do Ministério Público de São 
Paulo e da própria matéria ambiental reforçam a qualidade do espaço amostral selecionado: na 
data-base de 31/01/2019, o site do Ministério Público de São Paulo acusava a existência de 6.331 
TACs para consulta, dos quais 4.152 se referiam à tutela ambiental, ante 5.144 indicados na base 
do Ministério Público Federal, dos quais 4.003 se referiam à tutela coletiva, sem possibilidade 
de selecionar especificamente a tutela ambiental. A seleção dos TACs no sistema de busca no 
site do Ministério Público de São Paulo ocorreu da seguinte forma: inserção do termo “meio 
ambiente” no campo de busca “Assunto”, e TACs catalogados com as expressões “S/A” ou “Ltda.” 
no campo “nome”. Os demais TACs integravam meu acervo pessoal, decorrente de relações de 
trabalho, com a ressalva de que não participei da redação, negociação ou assinatura de nenhum 
deles, ainda que tenha tomado conhecimento de alguns deles em fase de cumprimento.
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Tabela 1 – Distribuição dos TACs analisados (por estado da federação)

Estado Quantidade de TACs

São Paulo (SP) 82

Mato Grosso do Sul (MS) 3

Mato Grosso (MT) 3

Rio Grande do Sul (RS) 3

Santa Catarina (SC) 3

Minas Gerais (MG) 3

Bahia (BA) 1

Goiás (GO) 1

Pará (PA) 1

Rondônia (RO) 1

Fonte: Elaboração própria.

1. Estabelecendo as Premissas Jurídicas: o TAC  
como Título Executivo e como Negócio Jurídico

Feita a seleção dos TACs, era preciso determinar as premissas jurídi-
cas que pudessem orientar a análise empírica. Tais premissas, no meu en-
tender, determinam aquilo que se espera observar no instrumento e, nesta 
medida, sua eficácia desejada.

A despeito da grade discussão existente sobre a natureza jurídica dos 
TACs6, da redação do art. 5º, § 6º, da LACP emerge com certeza apenas sua 

6 Os debates doutrinários sobre a natureza jurídica do TAC repousam em torno da possibilidade 
jurídica e dos limites negociais que os órgãos públicos legitimados possuem para transacionar 
os direitos coletivos, objeto de proteção pela LACP. A depender do entendimento do autor sobre 
a extensão e o alcance desta negociação, muda-se o entendimento da natureza jurídica atribuída 
ao TAC. Assim, é possível apontar os posicionamentos de Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 
133): para a autora, TAC é negócio jurídico transacional híbrido, dada a imprescindibilidade da 
manifestação de vontade do interessado e do órgão público para a celebração do ajuste, desde 
que observados os requisitos de agente capaz, objeto lícito e forma não defesa em lei. No sentido 
de admitir o TAC como transação estão os posicionamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso 
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natureza de título executivo extrajudicial e, consequentemente, de negócio ju-
rídico, já que se conforma, necessariamente, por meio de uma manifestação 
de vontade qualificada, não sendo mero ato ou fato jurídico. Assim, os TACs 
devem observar tanto os requisitos conformadores dos títulos executivos lis-
tados no art. 783 do Código de Processo Civil7 (compreendendo obrigações 
líquidas, certas e exigíveis), como também aos requisitos do negócio jurídico 

em sua obra intitulada Ação Civil Pública – em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural 
e dos consumidores (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019), Edis Milaré (2015, p. 1469), Paulo 
Affonso de Leme Machado (2016, p. 439) e Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 131) em seu livro 
intitulado Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta (Rio de Janeiro: Forense). Em 
outro sentido, no entanto, estão as posições que definem o TAC como ato administrativo negocial, 
como é o caso de Hugo Nigro Mazzilli (2018, p. 12) em seu artigo intitulado Compromisso de 
Ajustamento de Conduta: evolução e fragilidades e atuação do Ministério Público e de Egon 
Bockman Moreira (2017, p. 363) no artigo intitulado Atos Administrativos Negociais, uma vez 
que estes autores visualizam a limitação na manifestação da vontade do interessado, já que a 
natureza dos direitos negociados não permite uma ampla e irrestrita negociação sobre eles tanto 
do lado do interessado quanto do lado do órgão público, limitando o acertamento a definições 
sobre como ajustar a conduta faltosa. Marçal Justen Filho (2018, p. 303-305; p. 309-317), em seu 
Curso de Direito Administrativo, inclui o TAC em uma definição ampla de contrato administrativo, 
mas avalia que existem diversas denominações para categorizar instrumentos consensuais à 
disposição de órgãos públicos, sendo mais relevante observar suas características comuns (de não 
se destinarem à satisfação imediata do aparato administrativo; de não terem finalidade lucrativa; 
de não haver necessária comutatividade das obrigações entabuladas; de haver possibilidade do 
uso para fins de fomento de atividades específicas; e, por fim, de ter por finalidade a regularização 
de práticas ilícitas, caso próprio do TAC da LACP). Enfim, Juliana Bonacorsi de Palma (2015, 
p. 114), em Sanção e Acordo na Administração Pública, entende tais categorizações como de 
pouca relevância prática, já que a definição da natureza jurídica do instrumento pouco auxilia 
na verificação de seu regime jurídico, sendo melhor tratar pela atipicidade dos vários acordos 
administrativos e observar o regime estabelecido em cada legislação de regência.

7 “Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 
líquida e exigível”. A LACP não impede que o TAC se forme, também, como título executivo 
judicial se vier a ser firmado no curso de ação civil pública já instaurada e se for homologado 
judicialmente, em atenção ao que dispõe o artigo 515, incisos II e III do Código de Processo 
Civil: “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os 
artigos previstos neste Título: [...] II – a decisão homologatória de autocomposição judicial; III – a 
decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Corroboram este 
entendimento Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 236) e Egon Bockman Moreira et al. (2019, p. 
412) em seus Comentários à Lei de Ação Civil Pública (São Paulo: Revista dos Tribunais). Sendo 
o TAC resultado de sentença judicial, nada muda quanto ao aqui colocado quanto à natureza das 
obrigações entabuladas, dada a redação do artigo 513 do Código de Processo Civil, que dispõe 
o seguinte: “o cumprimento de sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-
se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial 
deste Código”. O Livro II da Parte Especial trata “Do Processo de Execução” estabelecendo, no 
art. 783, justamente os “requisitos necessários para realizar qualquer execução”.
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válido listados no art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, pos-
sível, determinado ou determinável; e forma prescrita e não defesa em lei). 

É a partir destas premissas jurídicas – requisitos conformadores do título 
executivo e do negócio jurídico – que o levantamento empírico ocorreu e cujos 
achados específicos estão enumerados e apresentados a seguir, analiticamente.

Dada a delimitação da pesquisa a TACs em que o tomador do com-
promisso foi o Ministério Público, é importante apontar que a Resolução 
n. 179 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)8 rea-
firma sua natureza de título executivo e incorpora ao seu texto as exigên-
cias do art. 104 do Código Civil, referindo-as diretamente9. 

Por fim, é preciso situar também no panorama normativo o advento 
do art. 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 
introduzido pela Lei n. 13.655/201810, o qual vem sendo apontado como 
um permissivo genérico autorizativo de negociação pela Administração 
Pública ao lado do próprio art. 5º, § 6º, da LACP11. 

8 O objeto específico da Resolução n. 179/2017, tal como nela própria se define, é a regulamentação 
do parágrafo 6o do artigo 5o da Lei n. 7.347/1985, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, 
a tomada do compromisso de ajustamento de conduta.

9 “Art. 1o O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos 
e interesses difusos e coletivo, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está 
incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a 
adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo 
extrajudicial a partir da celebração”. O artigo 3o da Resolução referencia, ainda, a exigência de 
obrigações líquidas, certas e exigíveis, “salvo peculiaridades do caso concreto”, o que deve ser 
lido restritivamente para não impedir a eficácia do título. Por fim, o mesmo artigo 3o, a teor do 
quanto já dito anteriormente, admite que o TAC seja firmado no curso de ação civil pública.

10 “Art. 26. Para eliminar a irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação 
do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa 
poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública 
e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, 
observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. 
§1º O compromisso referido no caput deste artigo: I – buscará solução jurídica proporcional, 
equânime, eficiente e compatível com interesses gerais; II – (VETADO); III – não poderá conferir 
desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação 
geral; IV – deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento 
e as sanções aplicáveis no caso de descumprimento.”

11 Sergio Guerra e Juliana Bonacorsi de Palma (2018) entendem que tanto o TAC previsto na LACP 
quanto o termo de compromisso previsto no artigo 26 da LINDB se tratam de permissivos 
genéricos para a celebração de acordos pela Administração Pública, outorgando tal faculdade 
a qualquer órgão público para a proteção de qualquer espécie de matéria de direito público. 
Ressaltam, no entanto, que a falta de um regime jurídico claramente definido pela LACP 
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Como norma de caráter supralegal, a LINDB é de observância obri-
gatória, inclusive para os TACs assinados sob a égide da LACP. Suas dis-
posições devem ser entendidas como um mínimo regulamentar12, mas 
sem perder de vista os elementos próprios do TAC, como, justamente, sua 
conformação mediante título executivo13, de modo que não há alteração 
substantiva no regime jurídico já estabelecido. Uma breve análise do art. 
26 demonstra, em realidade, que o novo normativo reforça as premissas 
que o TAC já vinha adotando, como que sejam estabelecidas obrigações 
que contenham prazo certo e que sejam claras e, ainda, que sejam adotadas 
sanções para o caso de descumprimento. Ao lado destas disposições de 
forma, a LINDB também reforça certos aspectos de eficácia ao exigir que 
sejam adotadas soluções equânimes e eficientes, por exemplo.

Visto o panorama normativo e estabelecidas as premissas jurídicas, 
cabe agora verificar como os requisitos conformadores do título executivo 
e do negócio jurídico, de fato, se apresentaram nos TACs assinados. 

2. Achados da Pesquisa

Para facilitar o entendimento, os achados da pesquisa estão ordena-
dos pela análise dos elementos do art. 104 do Código Civil. Os elementos 

imprimia certa fragilidade jurídica ao TAC e concluem que a superveniência do artigo 26 da 
LINDB eliminou quaisquer dúvidas porventura ainda existentes sobre a possibilidade de a 
Administração Pública transacionar. Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de 
Freitas (2018) ressaltam, ainda, a importância da inclusão normativa dos acordos substitutivos em 
uma lei de cunho interpretativo como a LINDB, o que igualmente levaria a superar dificuldades 
hermenêuticas da LACP, ainda que seja juridicamente desnecessária a previsão de mais um 
permissivo genérico no ordenamento do direito brasileiro.

12 Como mencionam Sergio Guerra e Juliana Bonacorsi de Palma (2018, p. 147), o compromisso 
da LINDB não implica em revogação dos regulamentos editados antes de sua vigência já que o 
próprio artigo ressalva a observação da legislação aplicável, tratando-se, do contrário, de um 
mínimo regulamentar que deve passar a ser observado por qualquer órgão público. 

13 José dos Santos Carvalho Filho (2021, p. 1184-1185), comparando os dois normativos, afirma que 
o compromisso previsto no art. 26 da LINDB “Também não parece constituir título executivo 
extrajudicial, já que a lei não lhe atribuiu essa condição, como exige o art. 784, XII, do CPC, e 
nesse aspecto difere dos termos de ajustamento de conduta, expressamente qualificados com 
tal condição (art. 5º, §6º, Lei nº 7.347/1985).” Registre-se, no ponto, que o Decreto 9.830/2019, 
que regulamenta os arts. 20 a 30 da LINDB, estabelece que mesmo o compromisso firmado 
exclusivamente sob sua égide também deve ser título executivo extrajudicial, conforme redação 
do art. 10, § 2º, III, e.
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conformadores do título executivo propriamente dito (certeza, liquidez e 
exigibilidade) estão analisados em conjunto com o elemento do objeto do 
TAC, dada que tais obrigações exprimem, de fato, o objeto do acertamento.  

A respeito do requisito de validade quanto à forma, deve-se regis-
trar que todos os TACs analisados foram assinados na forma escrita, como 
se depreende das exigências feitas pelo art. 3º em diante da Resolução n. 
179/2017 do CNMP14, não se tratando de minutas15.

2.1. Agente capaz

Desnecessária a discussão sobre o requisito da forma não defesa ou 
prescrita em lei, entramos na análise do agente capaz. 

De um lado, trata-se do tomador do compromisso, o Ministério Pú-
blico, cujo fundamento de sua capacidade negocial reside na legitimação 
para a propositura da ação civil pública, conforme redação do artigo 5o, 
parágrafo 6o, combinado com o artigo 5o, caput, e inciso I, da LACP. De 
outro lado, também como agente capaz, estão aqueles à que a LACP se 
refere como interessados em tomar o compromisso, aos quais a LACP não 
faz nenhuma referência qualificadora específica. No caso desta pesquisa, 
os interessados são somente empresas privadas. 

2.1.1. Participação de outros órgãos públicos colegitimados

Questão inicial que se coloca é se e como ocorre a participação de ou-
tros colegitimados em conjunto com o Ministério Público na negociação 
com uma empresa privada. 

A pesquisa revelou que em 91 TACs analisados o Ministério Públi-
co atua como único legitimado. Na minoria dos instrumentos em que há 
multiplicidade de colegitimados (10), ela se dá de forma juridicamente ir-

14 “Art. 3º O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em qualquer fase da investigação, 
nos autos de inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo 
conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades do caso concreto, e ser assinado 
pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário.”

15 Em relação ao TACs coletados do MPSP, o site disponibiliza cópias em formato .pdf e em formato 
.doc (em Word), mas informa que todos se tratam de TACs homologados pelo Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado de São Paulo (CSMP/SP) e, portanto, assinados validamente.
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regular, sendo os órgãos qualificados ora como anuentes, tomadores do 
compromisso, assistente técnico ou, até, sem qualificação específica. 

Daí já se observa que, como regra geral, o Ministério Público não atua 
conjuntamente com os órgãos ambientais na assinatura do TAC. Isso não 
elide a possibilidade de que tenham sido consultados na fase de inquérito, 
mas atesta que, na fase de efetiva negociação e assinatura, o encargo fica, 
quase exclusivamente, ao próprio Ministério Público.

Também se verificou que os órgãos ambientais não possuem uma po-
sição específica em relação ao cumprimento das obrigações da empresa 
privada, variando entre aderirem ao compromisso mediante mera ciência 
ou para fiscalizarem as obrigações assumidas, independentemente da for-
ma jurídica que tenham assumido por ocasião da assinatura. 

Certo é que, em qualquer caso, o órgão ambiental nunca está na po-
sição de, ele próprio, agir para o ressarcimento ou mitigação do dano. En-
tendo que tal achado pode resultar das seguintes hipóteses: a) a de que 
somente a empresa privada tenha, realmente, contribuído para o dano; b) 
a de que o Ministério Público pode não ter investigado eventual omissão 
por parte do órgão público, o qual também poderia ter contribuído, con-
correntemente, para o dano causado; c) a de que, apesar de ter havido ação 
fiscalizatória do órgão ambiental contra a empresa privada em momento 
anterior à assinatura do TAC, tal não se tenha mostrado eficaz por qual-
quer razão, ensejando a atuação do Ministério Público como uma forma 
de reforço institucional sobre a atuação do órgão ambiental competente; e 
d) a de que o Ministério Público pode ter decidido agir de forma paralela e 
independente à atuação do órgão ambiental competente.

2.1.2. A questão surgida sobre a outorga e o conflito  
de competências fiscalizatórias e administrativas

Da análise dos signatários, surgiu a evidência de que 47 TACs indica-
vam um órgão da Administração Pública não signatário como responsável 
pela fiscalização das obrigações assumidas no TAC ou como destinatário 
em relação a para quem o interessado deveria comprovar o cumprimento 
da obrigação assumida16.

16 Nesse particular, as disposições sobre competência emergiram em diferentes formatos. Em um 
grupo de cláusulas, o cumprimento do TAC limitava-se, inteiramente, a obrigar o interessado 



320

Fernanda Piccinin Leite

No ponto, a questão sobre competência ganha outro viés: questiona-se 
se é possível que um órgão público possa exercer uma atribuição que não 
lhe foi definida em lei, mas sim definida por instrumento consensual do 
qual ele não tomou parte.

É de se notar que o artigo 8o, parágrafo 1o, da LACP permite ao Mi-
nistério Público requerer informações, exames e perícias a qualquer órgão 
público. No entanto, é preciso estabelecer se isso significa solicitar tais in-
formações, exames e perícias para instruir tecnicamente a discussão jurí-
dica havida pelo Ministério Público e até servir como elemento de prova 
ou se isso significa atribuir obrigação de fiscalização por instrumento con-
sensual. A última opção, entendo, sempre será possível de questionamento 
porque, a rigor, competências fiscalizatórias somente se estabelecem por lei 
em sentido estrito17.  

Ainda que se admita a requisição aos órgãos não signatários, o Mi-
nistério Público deixa a seu exclusivo critério escolher qual órgão realizará 
a fiscalização, de modo que não localizei em nenhum dos instrumentos 
cláusula que relacionasse a fiscalização atribuída no instrumento com a 
competência fiscalizatória legalmente atribuída ao órgão ambiental para 
aquela atividade ou empreendimento, e nada obstante tal norma exista18. 

Feitas estas observações de ordem jurídica, é preciso tentar com-
preender o motivo destas disposições terem se revelado tão frequentes (me 
refiro, aqui, ao duplo aspecto verificado de (i) ausência do órgão compe-
tente como signatário e, simultaneamente, (ii) outorga de competência a 
um órgão não signatário para fiscalizar o cumprimento do TAC). O que 
pareceu emergir nos TACs é uma certa confusão entre a competência fis-
calizatória e a necessidade de o Ministério Público contar com o apoio de 

a procurar um determinado órgão da Administração Pública e cumprir o que esse outro órgão 
lhe exigisse – podendo ser, inclusive, um segundo instrumento consensual.

17 Conforme posição de José dos Santos Carvalho Filho (2021, p. 86). A Resolução 179/2017 do 
CNMP, por meio de seu artigo 9o, estabelece ser permitido ao Ministério Público utilizar somente 
seu próprio corpo técnico para a fiscalização das obrigações assumidas no TAC.

18 Trata-se da Lei Complementar 140/2011, cujo objeto específico é fixar “normas, nos termos dos 
incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais 
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981”.
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um assistente técnico qualificado, o que é inclusive de se esperar dada a 
natureza das obrigações geralmente entabuladas na seara ambiental, que 
frequentemente demandam esses conhecimentos. 

Resvalando nesta questão da competência é preciso registrar, ainda, 
que os TACs não impedem que esses mesmos órgãos realizem a fiscali-
zação dos fatos que deram ensejo ao TAC de modo independente do que 
foi estabelecido no instrumento, exercendo sua atribuição originalmente 
prevista em lei. Assim, se por um lado o instrumento outorga competên-
cia, por outro lado põe a salvo aquelas competências legalmente exis-
tentes, sendo frequentes cláusulas no sentido de que o TAC não inibe ou 
restringe as ações de controle, fiscalização e monitoramento de qualquer 
órgão ambiental. 

No ponto, é preciso diferenciar a intersecção entre a responsabilidade 
civil e a responsabilidade administrativa que um mesmo fato jurídico am-
biental pode ensejar. É possível que o TAC adentre em obrigações cuja exi-
gência derive tanto da responsabilidade civil, ou seja, uma obrigação cujo 
fim seja reparar um dano ambiental, quanto administrativa, se tal obriga-
ção também for necessária para o licenciamento ambiental, por exemplo. 
Quer dizer, uma mesma obrigação pode servir a um duplo propósito e, 
daí, podem surgir divergências no seu modo de cumprir, mormente por-
que, como visto, regra geral os órgãos ambientais não são signatários dos 
TACs. Nada obstante, em nenhum dos TACs em que não há participação 
dos órgãos ambientais (91) há disposições para regular eventual conflito, 
tampouco entre aqueles cuja atribuição de fiscalização foi indicada a um 
órgão ambiental não signatário (47). 

Em resumo, emergem três problemáticas centrais dos achados neste 
item: (a) a outorga de competência fiscalizatória por instrumento consen-
sual; (b) a não observância, necessariamente, das regras de distribuição 
de competência estabelecidas pela LC n. 140/2011 no caso de fiscalização 
do TAC admitindo-se que (a) seja possível; (c) a possível sobreposição en-
tre obrigações técnicas idênticas que visem, simultaneamente, reparar um 
dano ou atender a um procedimento administrativo, sem que se tenha 
estabelecido como proceder no caso de eventual conflito entre os órgãos 
competentes e o Ministério Público. 
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2.2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável

Todos os TACs versam sobre matéria ambiental contendo, portanto, 
objeto lícito em relação ao artigo 1o, incisos I, IV e VI da LACP.

Como objeto vedado ao TAC está a impossibilidade de renúncia, pelo 
órgão público tomador do compromisso, do direito coletivo tutelado, ou de-
soneração permanente de dever ou, ainda, condicionamento de direito re-
conhecido. Tais exigências já constavam da Resolução n. 179/201719 e nisso 
foi reforçada pela redação do art. 26, § 1º, III, da LINDB. De fato, não foi 
verificado em nenhum TAC uma cláusula de renúncia à proteção do meio 
ambiente por parte do Ministério Público ou desoneração de seu dever legal. 

Nada obstante a aparente confusão na questão da competência fis-
calizatória, nenhum dos TACs continha disposições que versassem sobre 
penalidades já eventualmente impostas pelos órgãos ambientais, de modo 
que os instrumentos não tiveram por objeto redução ou afastamento de 
sanção administrativa. O exercício do poder sancionador por parte desses 
órgãos mostrou-se, portanto, preservado, na mesma linha das cláusulas 
acima vistas com tal ressalva, reforçando uma tentativa de compartimen-
talização da competência administrativa na esfera sancionadora20. 

2.2.1. Obrigação certa, líquida e exigível

2.2.1.1. Tipos de obrigações assumidas nos TACs

As obrigações do TAC compõem, ao fim e ao cabo, seu objeto. Verifi-
car se as obrigações atendem aos requisitos que compõem o título executi-

19 Conforme redação do parágrafo primeiro do artigo primeiro: “§1º Não sendo titular dos direitos 
concretizados no compromisso de ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público 
fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, cingindo-se a negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação 
das obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, bem 
como à mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não possam ser recuperados”.

20 Este é o mandamento do artigo 1o, parágrafo 3o da Resolução n. 179/2017 do CNMP, com a 
seguinte redação: “A celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério 
Público não afasta, necessariamente, a eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo 
mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para outros 
fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso” (CNMP, 2017b, p. 2).
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vo e, simultaneamente, garantem a clareza e o tempo certo do instrumento, 
atingindo a finalidade a que se propõe, não deixa de ser uma continuidade 
da análise do objeto.

Hugo Nigro Mazzilli (2006) afirma que o objeto do TAC se define 
pelas espécies de obrigação que lhes são possíveis, limitando tais estas 
obrigações àquelas de fazer, não fazer ou pagar indenização, nada obstante 
inexistir norma específica nesse sentido. O único tipo de cláusula para a 
qual existe previsão normativa expressa é aquela relativa à sanção por des-
cumprimento, conforme mandamento do artigo 4o da Resolução 179/2017 
do CNMP, e do artigo 26, parágrafo 1o, inciso IV da LINDB, a qual deverá 
constar obrigatoriamente de todos os TACs21.

Além das cláusulas mencionadas também encontrei, na revisão dos 
TACs, cláusulas na modalidade de dar coisa certa, as quais consistiam na 
obrigação das empresas privadas de doarem coisas específicas a determi-
nados órgãos públicos. Isso possibilitou a seguinte verificação, sintetizada 
na Tabela 2, a seguir.

Tabela 2 – Tipologias e quantidades das obrigações verificadas nos TACs

Tipologia Quantidade

Multa prevista por descumprimento 99

Obrigações de fazer 94

Obrigações de não fazer 40

Obrigação de pagar indenização 28

Obrigação de dar coisa certa 12

Fonte: elaboração própria.

A prevalência das obrigações de fazer ou não fazer em contrapartida 
às obrigações de pagar indenização ou dar coisa certa revelam o premente 
intuito dos signatários de realmente ajustar a conduta do interessado para 
a concertação do dano ambiental. É possível concluir que as obrigações de 

21 “Art. 4o. O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies 
de cominação para o caso de descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-
se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão de que esta cominação seja 
fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso.”
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mera compensação pelo dano foram adotadas de forma secundária22. O 
quase absoluto uso da medida coercitiva de multa por descumprimento re-
força estas conclusões, com a preocupação de coagir o signatário a cumprir 
a conduta ajustada e manter íntegra a efetividade do TAC.

As obrigações de dar comportam alguma digressão adicional. Nada 
obstante não exista vedação normativa ao seu uso, o que se verifica nos 
TACs analisados é que esse tipo de obrigação, em todas as vezes em que 
existiu, destinou-se à aquisição de equipamentos por parte do interessado 
e, ato contínuo, sua doação a órgãos da Administração Pública.

Esse mecanismo das obrigações de dar coisa certa por meio dos TACs 
pode ser considerado uma burla à sistemática da contratação dos donatá-
rios por meio de licitação. Para além de uma questão meramente formal, 
no bojo dos TACs não se verificou constar a justificativa quanto ao modo 
de seleção dos órgãos que receberam as doações, o que pode levantar ques-
tões quanto à impessoalidade e a finalidade destas doações.

Os diplomas jurídicos que disciplinam a aquisição de bens e servi-
ços por órgãos da Administração Pública no Brasil são específicos nesta 
questão, regulando as modalidades de aquisição, as hipóteses de dispensa 
e os instrumentos adequados – que são, obrigatoriamente, os contratos ad-
ministrativos assinados após processo licitatório. Não há hipótese legal no 
ordenamento jurídico brasileiro de aquisição de bens por meio de acordos 
administrativos consensuais.

Letícia Rodrigues Vicente (2017) mostra que os tribunais pátrios enten-
dem ser um requisito de validade dos TACs a necessidade de que contenham 
obrigações exclusivamente das modalidades de fazer ou não fazer ou, alterna-
tivamente, na obrigação de indenizar. A autora demonstra que a jurisprudên-
cia não admite como válidas as obrigações de dar e, nesse último quesito, cita 
exemplo de TAC invalidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) justamen-
te na parte em que previa doação de bens (VICENTE, 2017, p. 43).

Além disso, ainda que se perceba que a intenção é doar a órgãos pú-
blicos cuja função seja a tutela do meio ambiente, em ao menos dos dois 
dos TACs revistos tal correlação não apareceu. 

22 A revelação da pesquisa empírica segue na mesma linha da doutrina, que defende o uso das 
medidas de prevenção e reparação, entabuladas por meio de obrigações de fazer ou não fazer, em 
preferência às medidas meramente indenizatórias – posição de Geisa de Assis Rodrigues (2011, 
p. 167) e Hugo Nigro Mazzilli (2018, p. 18).
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Por fim, as multas por descumprimento aparecem na forma de multa 
diária ou multa por evento de descumprimento.

2.2.1.2. A questão surgida sobre as obrigações genéricas  
e reprodutoras de normas legais in abstrato

Verificados os tipos de obrigação existentes nos TACs, era preciso ve-
rificar, também, se estas obrigações atendiam aos requisitos para confor-
mação do título executivo. 

Analisei separadamente a certeza e a liquidez das obrigações, por si-
milares, e a exigibilidade, cuja questão relacionada ao prazo pode ser ve-
rificada de forma independente. Verificar certeza e liquidez em obrigações 
de fazer e não fazer não é tão simples como verificá-las em obrigações de 
pagamento porque não há homogeneidade no seu conteúdo. Ana Luiza de 
Andrade Nery (2017, p. 158) relaciona o requisito legal de objeto determi-
nado ou determinável com a fixação precisa da obrigação, de modo a lhe 
conferir liquidez.

Para verificar a precisão da obrigação procurei, então, pelo caminho in-
verso: tentar identificar obrigações que não possuíam clareza ou precisão ou 
que se demonstrassem excessivamente genéricas. Procurei por obrigações 
cuja leitura não revelasse prima facie uma relação específica com o caso con-
creto. As cláusulas a que me refiro nessa modalidade expressam obrigações 
do tipo “cumprir a licença ambiental”, “cumprir as exigências do órgão am-
biental” ou “[...] respeitar o estabelecido na legislação municipal competente, 
assim como toda a legislação ambiental vigente e aplicável”. Nessa linha, foi 
possível constatar que 54 dos 101 TACs continham obrigações em pelo me-
nos uma de duas das seguintes modalidades: ou limitavam-se a reproduzir 
normas legais in abstrato ou tinham por conteúdo exclusivo o mandamento 
de cumprir uma norma legal abstratamente prevista. 

O número total de 54 TACs com obrigações contendo esse tipo de 
redação revela que mais da metade dos instrumentos está apoiada, parcial 
ou totalmente, em obrigações ilíquidas. 

Cumprir exigências dos órgãos ambientais, manter equipamentos em 
ordem e não lançar resíduos sem tratamento adequado são obrigações que 
dizem respeito a todas as atividades sujeitas a licenciamento ambiental, e 
não denotam especificidade em relação à situação fática.
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Há que se indagar a finalidade no uso das cláusulas genéricas. A pro-
blemática embutida na reprodução das normas in abstrato ou cujo manda-
mento único seja cumprir a lei é a de que, ao menos em tese, elas atendem 
aos requisitos de um negócio jurídico, mas falseiam os requisitos formado-
res do título executivo.

Penso que o sentido de encontrar TACs com esse tipo de redação em 
tão numerosa escala só pode residir no poder de coerção do Ministério 
Público. É a mesma hipótese aventada no item de análise do agente capaz: 
a de que, talvez por razões extrajurídicas, o órgão ambiental competente 
não tenha conseguido fazer valer a norma já existente em um plano exclu-
sivamente administrativo. Entendo que estas modalidades de cláusula, a 
par do problema jurídico de ausência de liquidez que comportam, revelam 
uma questão de enforcement e sugerem que o Ministério Público atua para 
reforçar aquilo que a norma já estabelece, emprestando à negociação seu 
peso institucional. Alternativamente, elas também podem revelar a falta 
de conhecimento técnico específico do Ministério Público, já que, como 
verificado, o órgão ambiental quase nunca participa do TAC. 

Essas hipóteses também poderiam explicar por que o órgão ambien-
tal nunca é considerado um interessado nos TACs ao lado das empresas 
privadas: se o objeto dos TACs parece ser, precipuamente, apenas coagir 
as empresas privadas a seguir a lei, na sua forma abstratamente prevista e 
sem inovação fática, realmente não há necessidade de impor obrigação ao 
órgão ambiental ou investigar-lhes a omissão. E pelo mesmo motivo é que 
se pode outorgar a eles a fiscalização do objeto assumido, já que ele é idên-
tico às disposições legais que eles costumam, regularmente, fiscalizar. Por 
outro lado, no entanto, perde-se a qualidade redacional e a especificidade 
das cláusulas em relação ao tema técnico ambiental subjacente.

Como dito, esse mecanismo pode revelar uma ajuda, um apoio ins-
titucional do Ministério Público aos órgãos ambientais por meio do TAC. 
Não é possível saber se isso ocorre a pedido dos órgãos ambientais ou se é 
visto, de fato, como uma ingerência na sua função administrativa, mas é o 
fenômeno que os exemplos demonstram ocorrer.

Prosseguindo na análise, além da questão da liquidez e da questão 
institucional, outra conclusão que advém do uso desse tipo de cláusula en-
contrada é que estas obrigações genéricas, sem relação com o caso concreto 



327

Termos de Ajustamento de Conduta como Instrumentos Regulamentares:  
Notas sobre um Fenômeno Jurídico na Esfera Ambiental

e associadas à lei in abstrato, conferem uma característica de perpetuidade 
da obrigação no tempo.

A obrigação que deriva da norma legal é permanentemente exigível. Se 
a obrigação consensual é cópia da lei ou um mandamento direto para que se 
cumpra a lei, não se pode associar um prazo de cumprimento a ela porque a 
lei sempre será exigível, independentemente da validade do TAC. Note-se que 
não há propriamente um problema de exigibilidade porque o início do prazo 
de cumprimento é conhecido. Mas há um problema de término. Se a obriga-
ção está vinculada à lei e não ao prazo do TAC, quando o TAC termina?

2.2.1.3. A questão surgida sobre a quitação  
e a extinção dos TACs

Para responder à pergunta anterior realizei, de forma a verificar os 
prazos estabelecidos nos TACs, a análise das cláusulas de quitação, bus-
cando entender como o reconhecimento do cumprimento das obrigações 
se estabelecia. Não se tratou de verificar o prazo de obrigações individual-
mente estabelecidas no bojo do instrumento, mas de verificar a forma defi-
nida pelo Ministério Público para outorgar a quitação e, assim, considerar 
o instrumento juridicamente extinto23 – problemática que derivou direta-
mente das obrigações genéricas verificadas nos instrumentos.

A classificação revelou uma notável ausência desse mecanismo. Em 93 dos 
101 TACs analisados não havia nenhuma cláusula para outorga de quitação. 

A falta do instrumento de quitação reforça as conclusões anteriores de 
que há um sentido de perpetuidade presente no instrumento, corroboran-
do o achado empírico de sua característica normativa. A disparidade entre 
o número de TACs com obrigações genéricas (54) e o número de TACs sem 
cláusula de quitação (93) demonstra que, mesmo nos instrumentos em que 
as obrigações foram estabelecidas especificamente para o caso concreto, as 
partes não definiram sua forma jurídica de encerramento.

Volto aqui ao achado de pesquisa sobre a fiscalização do TAC. Viu-se, 
nos exemplos, que a expressão utilizada na redação dos termos é fiscalizar 
o cumprimento. Fiscalizar não é atividade sujeita a termo. Ela ocorre per-

23 Na definição de Orlando Gomes (2019, p. 111), “[...] a quitação vem a ser, assim, o ato pelo qual 
o credor, ou seu representante, certifica o pagamento”.
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manentemente. A ideia de perpetuidade expressa pelas cláusulas genéricas 
é reforçada pela ausência do mecanismo de quitação que, por sua vez, en-
contra forte relação com a atividade estatal de fiscalização.

O requisito de exigibilidade que se espera de um título executivo 
acaba prejudicado, não porque não se possa depreender o prazo de cum-
primento da obrigação individualmente considerada, mas porque a fisca-
lização permanentemente possível – e não necessariamente vinculada a 
esse prazo estabelecido – confere aos prazos ajustados a natureza de termo 
inicial, não de termo final para verificação, que inexiste.

Essa convergência nos tipos de cláusulas verificadas leva à conclusão 
de que os TACs analisados estão estabelecidos em um formato de fiscali-
zação de um dever e não de cumprimento de uma obrigação24. Note-se que, 
com o advento do art. 26 da LINDB, a doutrina já cita que a obrigação de 
prazo nela contida implica a obrigatoriedade de haver cláusula de quitação 
nos instrumentos25. 

24 Tal conclusão tem respaldo normativo. O CNMP não vincula o arquivamento do inquérito civil à 
assinatura do TAC, mas estabelece que o Procedimento Administrativo, instaurado posteriormente 
ao arquivamento do inquérito civil, é o procedimento adequado para o acompanhamento do 
cumprimento de suas obrigações. O Conselho não indica, no entanto, qual fato ou ato jurídico 
ensejaria o encerramento deste mesmo Procedimento Administrativo. Isso é o que se depreende da 
leitura conjunta do artigo 10 da Resolução 179/2017 e do artigo 8o, inciso I da Resolução 174/2017, 
que regulamento o Procedimento Administrativo e a Notícia de Fato, com a seguinte redação: 
“Art. 8o O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: I – 
acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado [...]”. Em 
realidade, o artigo 6o da Resolução 179/2017 estabelece que “[...] cada Conselho Superior disciplinará 
os mecanismos de fiscalização do cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta” 
(CNMP, 2017b, p. 4, grifo meu). Uma leitura cuidadosa da regulamentação do Ministério Público 
mencionada anteriormente leva à conclusão de que há uma presunção de continuidade do TAC após 
sua assinatura e de que deve haver uma fiscalização permanente do seu cumprimento – ideia que é 
reforçada pela ausência da previsão dos mecanismos de quitação e encerramento do Procedimento 
Administrativo. As normas permitem que o Ministério Público verifique o cumprimento do TAC 
ao longo do tempo, não sendo uma verificação estanque no prazo da obrigação. A quitação acaba 
se transformando em uma decisão unilateral e discricionária do Ministério Público, e não em 
um direito do interessado devedor da obrigação. Esta conclusão vem amparada pela Resolução 
179/2017 ao estabelecer que o prazo do Procedimento Administrativo é de um ano, prorrogável 
quantas vezes necessário, mas silente a norma sobre eventual vinculação do prazo de fiscalização 
ao prazo das obrigações entabuladas no TAC.

25 Sergio Guerra e Juliana Bonacorsi de Palma (2018, p. 164). 
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3. Questões Centrais Resultantes da Pesquisa Empírica: 
os TACs como “Regulamentos”

A pesquisa empírica revelou que os TACs estão permeados por obri-
gações genéricas reprodutoras de obrigações legais in abstrato, não neces-
sariamente correlacionadas ao caso concreto e sem instrumento previsto de 
quitação, passíveis de fiscalização a qualquer tempo após o cumprimento da 
obrigação. Ela revelou, ainda, que o Ministério Público tende a agir sem a 
intervenção do órgão ambiental competente para firmar o instrumento nada 
obstante lhe atribua competência fiscalizatória para o acordo firmado.

Como demonstraram os números da pesquisa na seção anterior, algu-
mas destas características são mais preponderantes que outras. Desta forma: 
93 dos 101 TACs não contêm mecanismos de encerramento e quitação; 54 
são constituídos parcial ou totalmente por obrigações sem especificidade em 
relação ao caso concreto subjacente; e 91 não contam com a participação do 
órgão competente.

Entendo que a combinação desses fatores – isto é, obrigações gené-
ricas, exigíveis a qualquer tempo, passíveis de fiscalização por um órgão 
público – confere aos TACs uma forma normativa, regulamentar. 

A eficácia dos TACs, nesses casos, não está propriamente em garantir 
um acertamento da conduta irregular de uma determinada e específica 
maneira, mas está na coação para forçar a empresa privada a permanecer 
no cumprimento contínuo das suas obrigações legais já existentes. 

O Ministério Público é órgão de indiscutível peso no cenário jurídico 
brasileiro. Sua missão jurídica encontra assento expresso na Constituição 
Federal, abrangendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme redação do ar-
tigo 127. A par de direitos exclusivamente privados e do exercício da advo-
cacia, quase não há direito público não alcançado pela tutela do Ministério 
Público como fiscal da lei.

Egon Bockman Moreira et al. (2019, p. 334) falam em “legitimida-
de prioritária” do Ministério Público para a defesa dos direitos tutela-
dos pela LACP sobre os demais colegitimados. Ana Luiza de Andrade 
Nery, com raciocínio similar, diferencia a legitimidade dos outros órgãos 
públicos colegitimados, cuja ação somente pode versar sobre “a matéria 
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relacionada à sua função institucional”, e aquela do Ministério Público, 
que pode versar sobre “qualquer direito transindividual” (NERY, 2017, p. 
147-148, grifo do original). 

Nessa esteira, como já demonstraram os entendimentos de José 
Afonso da Silva (2010) e Hugo Nigro Mazzilli (2015), o Ministério Público 
exerce função de controle da atividade administrativa e dos órgãos do Po-
der Executivo, o que lhe compete força singular. Acaba sendo, ao lado do 
Tribunal de Contas, o fiscal dos fiscais. Utilizo o termo “força” porque a 
questão é mais institucional que formal-jurídica. Em termos mais singelos, 
o Ministério Público tutela os mesmos direitos que esses órgãos e, adi-
cionalmente, também tutela as ações dos órgãos em si. Tutela, ao mesmo 
tempo, o direito e o órgão.

Rodolfo Camargo Mancuso (2006, p. 216-244) observou que, quando 
a LACP foi editada, esperava-se que todos os colegitimados promovessem, 
igualmente, a defesa dos direitos ali abrangidos. Notou, no entanto, que 
não foi o que ocorreu, e a LACP se tornou ferramenta utilizada quase ex-
clusivamente pelo Ministério Público, havendo um notório desequilíbrio. 
No entendimento do autor, isso acontece porque os demais colegitimados 
preferem solicitar a investigação e condução da apuração dos fatos ao Mi-
nistério Público, isentando-se das agruras político-jurídicas associadas 
(MANCUSO, p. 238). Há, ainda, uma última questão apontada pelo autor: 
os demais colegitimados podem, eles mesmos, serem demandados pelo 
Ministério Público (MANCUSO, p. 245-249).

Essa visão do Ministério Público não paira apenas sobre os colegiti-
mados. Também as empresas privadas compartilham desta visão institu-
cional porque aceitam negociar as mesmas normas que já deveriam legal-
mente cumprir e das quais já seriam passíveis de fiscalização pelo órgão 
ambiental. De mais a mais, conforme ensina Rodolfo de Camargo Mancu-
so (2006), o Ministério Público é quem tem, de fato, se valido da via judicial 
para buscar a responsabilidade pelos danos ambientais causados, de modo 
que as empresas privadas sabem que, não existindo acordo, sofrerão o peso 
que o processo judicial lhes impõe, ficando à mercê do comando judicial.

E não apenas isso: também é o Ministério Público o titular da ação 
penal. As empresas privadas sabem, portanto, que a negociação do TAC 
abrange não apenas seu conteúdo específico, mas também o impedimento 
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para que ocorra a ação civil e, se possível, a ação penal26. Assim, também 
para as empresas privadas, o TAC representa uma vantagem institucional 
que independe do conteúdo específico das cláusulas negociadas.

Nesse sentido, a vantagem do TAC para empresas privadas é que, 
nada obstante já esteja constatada uma irregularidade, elas evitam o pro-
cesso e a sanção judicial, ao menos temporariamente. A perpetuidade do 
prazo fiscalizatório previsto no instrumento lhes permite utilizá-lo indefi-
nidamente como escudo – o que pode protegê-las, inclusive, de sanções do 
próprio órgão administrativo se, por acaso, se tratar de obrigações idên-
ticas. A abrangência das obrigações genéricas, por seu turno, permite às 
empresas definir o modo de cumprimento sem interferência dos órgãos 
reguladores. Por fim, o acordo consensual sempre pode ser renegociado se 
houver dificuldades no adimplemento.

Desta feita, os TACs normativo se mostram vantajosos em vários ân-
gulos institucionais e de estratégia negocial. Aceita-se que as obrigações 
não preencham estritamente os requisitos de validade e que o Ministério 
Público se sobreponha às funções do órgão ambiental em prol de reforçar 
os mecanismos de coação contra a empresa privada que, por sua vez, con-
segue impedir o início ou a continuidade da ação judicial de responsabi-
lização e pode, em diversos momentos, definir por si própria o modo de 
execução das obrigações. 

Considerações finais: riscos dos TACs regulamentares  
e recomendações

O uso do TAC normativo tem suas vantagens. Contudo, ele também 
importa riscos jurídicos, e entendo que os mesmos objetivos institucionais 
poderiam ser atingidos com riscos mitigados. Os riscos, penso eu, residem 
na não observância dos requisitos formais de validade. 

As obrigações entabuladas de forma genérica têm baixa exequibilida-
de já que lhes falta liquidez, dificultando a verificação do adimplemento. 

26 Conforme redação do art. 28, I, da Lei n. 9.605/1998, a Lei de Crimes Ambientais, a extinção da 
punibilidade criminal depende, em regra, da reparação do dano ambiental, e o TAC pode ajudar 
nesta demonstração, ainda que não iniba a ação penal propriamente dita dada a independência 
das esferas civil e criminal. 
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Há imprecisão na definição do tempo, do modo e do lugar de cumpri-
mento. A inobservância dos requisitos formais para a formação do título 
executivo pode levar à declaração de nulidade do TAC27. Tanto pior, pode 
simplesmente não ser possível a sua execução.

O mesmo se pode dizer da ausência dos mecanismos de quitação. En-
tendo que o regime analisado para os TACs à luz da LACP e da LINDB leva 
à conclusão de que esses instrumentos sejam temporários. Tal conclusão se 
baseia no texto da LACP ao centrar o objetivo do TAC em ajustar a condu-
ta do interessado, de modo que, concluído o ajuste, cessa a necessidade ju-
rídica do instrumento. Evidente tal afirmação porque, se uma atividade ou 
empreendimento é permanentemente desajustado, o caso não é de TAC, 
mas de revogação de licença ou autorização ou interdição. 

De outra perspectiva, os TACs normativos parecem ser uma vanta-
gem para a empresa privada apenas no momento da assinatura porque lhes 
desvia do risco da ação judicial ao mesmo tempo em que não lhes outorga 
obrigações diferentes daquelas que já possuía. No médio e longo prazo, no 
entanto, podem revelar-se um problema porque acabam se tornando uma 
norma regulamentadora adicional a ser observada nas atividades do dia a 
dia com sanções adicionais àquelas previstas em lei. 

Embora a pesquisa não permita concluir com certeza, entendo ser pos-
sível defender que a não participação do órgão ambiental nos TACs seja sin-
tomática da vagueza das obrigações verificadas, já que tais órgãos, ao menos 
em tese, detêm o conhecimento técnico específico sobre o objeto negociado. 
Creio que com sua participação as cláusulas poderiam revelar-se mais espe-
cíficas e direcionadas a uma solução prática do caso subjacente.

Para mitigar tais riscos, algumas recomendações podem ser consideradas: 

a) O órgão da Administração Pública competente para o exercício 
do poder de polícia administrativa deve, na medida do possível, 
ser signatário do TAC em conjunto com o Ministério Público. Se 
o TAC dispuser de obrigações sobre procedimentos administra-
tivos de polícia cuja competência é privativa do órgão competen-
te da Administração Pública, sua a participação deverá ser obri-
gatória. O órgão competente, quando não signatário, não deve 

27 Conforme referência à posição de Humberto Theodoro Júnior (2019, p. 373).
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receber a atribuição de fiscalizar o cumprimento das obrigações 
entabuladas no TAC e, na mesma hipótese, não deve o Minis-
tério Público inserir no objeto do TAC obrigações relativas ao 
cumprimento de processos administrativos cuja condução seja 
competência exclusiva de outro órgão da Administração Pública 
não signatário.

b) As cláusulas devem respeitar o mandamento legal para que se-
jam precisas em relação ao tempo, ao modo e ao lugar de cumpri-
mento das obrigações, preenchendo integralmente os requisitos 
de certeza, liquidez e exigibilidade. A recomendação visa elimi-
nar riscos de invalidade ou nulidade por vícios de forma do título 
executivo, além de impedir a existência de cláusulas genéricas 
que não estejam relacionadas ao caso concreto.

c) A redação dos TACs deve se propor a atingir um resultado prá-
tico específico em um período de tempo delimitado no instru-
mento de modo que não deve haver (i) obrigações que não este-
jam delimitadas no próprio instrumento ou anexos, e que não 
dependam de novas provas periciais ou inspeções específicas 
para delimitá-las ou (ii) obrigações permanentes e genéricas, me-
ramente reprodutivas de textos legais, às quais cabe à lei estabe-
lecer e não agregam eficácia ao TAC, podendo ser utilizadas em 
sede de considerandos a título de apoio interpretativo.

d) O TAC deve conter cláusula de quitação, definindo o modo pelo 
qual o cumprimento da obrigação será verificado. Para tanto, as 
partes devem fixar o modo de verificação do cumprimento da 
obrigação. Na complexidade de obrigações que o TAC pode abar-
car, é importante que se estabeleça (i) a qual das partes incumbi-
rá entregar eventual relatório de cumprimento; (ii) se tal relatório 
pode ser realizado pela própria parte ou, eventualmente, por ter-
ceiro, e quem é o responsável por tais custos; (iii) se a verificação 
somente poderá ser realizada por órgãos oficiais. Aqui se busca 
evitar a comum situação de diversas provas produzidas, mas de 
duvidosa eficácia, que acabam ensejando novos debates em vez 
de favorecer o encerramento da questão controvertida. Especifi-
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camente no caso do item (iii), a Administração Pública deve estar 
atenta para realizar a verificação do cumprimento logo ou pro-
ximamente ao prazo assinalado para evitar que sua eventual de-
mora se traduza em verdadeira mora administrativa, impedindo 
a adequada verificação do adimplemento no momento adequado 
e evitando comuns discussões sobre a validade de fiscalizações 
realizadas por vezes até anos após o prazo estabelecido.

O objetivo primordial destas recomendações é permitir o incremento 
da eficácia dos instrumentos eliminando ou mitigando o risco de que se 
transmutem em atos normativos abstratos, cujos riscos associados podem 
prejudicar sua exequibilidade pelas razões já discutidas.

Adotando-se estas medidas, entendo ser possível manter a força insti-
tucional do Ministério Público e a força coercitiva desses instrumentos, mas 
acrescentando-lhes maior tecnicidade e especificidade. Além disso, o incre-
mento da segurança jurídica para as empresas privadas pode atraí-las para a 
negociação porque lhes oferece tanto a prevenção do início da ação judicial 
como a previsibilidade quanto ao modo de saída da crise jurídica instaurada.
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Artigo 12 
Acordos de Risk Sharing para Aquisição 

de Medicamentos no Âmbito do 
SUS: o Caso do Nusinersena

Natássia Misae Ueno 
Vera Monteiro

Introdução

Este artigo analisa, do ponto de vista jurídico, um tipo de arranjo 
contratual para aquisição de medicamento no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), cuja principal característica é o compartilhamento de riscos 
entre o governo e o fornecedor.

A análise parte de um caso emblemático, considerado um marco para 
os acordos de compartilhamento de riscos (ou acordos de risk sharing) na 
incorporação e aquisição de medicamentos pelo SUS. É o caso do medica-
mento nusinersena, utilizado para tratamento da doença rara Atrofia Mus-
cular Espinhal (AME) 5q, tipos II e III, com proposta de incorporação ao 
SUS a partir de projeto-piloto implementado pelo Ministério da Saúde por 
meio da Portaria MS 1.297/2019.

Tal portaria define o modelo de acordo de compartilhamento de riscos para 
incorporação de tecnologias em saúde. Ele deve ser seguido, na relação entre o 
Ministério da Saúde e a empresa farmacêutica fornecedora do medicamento, 
quando houver incertezas quanto (a) ao custo/efetividade do medicamento in-
corporado ao SUS em condições reais de uso; (b) à estimativa de consumo (consi-
derando a quantidade de comprimidos/doses necessários ao tratamento); e (c) ao 
impacto orçamentário causado pela aquisição de tais tecnologias em saúde.

Trata-se de um modelo contratual de características inovadoras, na 
medida em que foge às etapas tradicionais dos processos de análise, incor-
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poração e precificação de medicamentos, como aquelas empregadas tipica-
mente pelos órgãos vinculados à assistência farmacêutica no SUS.

O projeto-piloto propunha que o pagamento pelo nusinersena fosse 
atrelado aos resultados e desfechos clínicos específicos de cada paciente, 
arcando o órgão público apenas com aqueles tratamentos que efetivamente 
atinjam o fim esperado. A tecnologia do nusinersena permaneceu inédita e 
exclusiva no mercado durante um período1, pois até então o que se tinha 
disponível eram terapias paliativas.

O projeto-piloto vinha sendo cogitado até agosto de 20202, quando o Mi-
nistério da Saúde, por necessidade de apresentação de maiores subsídios téc-
nicos e econômicos, desistiu do arranjo contratual em estudo, determinando 
que a indústria submetesse novo dossiê para incorporação da tecnologia.

Apesar de o modelo, na forma como originalmente proposto, não ter sido 
executado, as negociações com a fabricante seguiram e o Ministério da Saúde 
acabou celebrando um arranjo contratual com base em outras premissas, que 
não as originais inicialmente delineadas, para incorporação da tecnologia para 
tratamento da AME 5q, tipo II. Por isso, ao que tudo indica, o projeto-piloto 
estabelecido pela Portaria MS 1.297/2019, apesar de formalmente vigente, per-
deu força e as perspectivas para sua execução se dissiparam.

Porém, a discussão havida em torno do projeto-piloto e os esforços do 
governo (que encampou uma iniciativa inédita e de grande importância) 
e da indústria, no sentido de viabilizar o modelo, por si só, representam 
um grande ganho para a sociedade. Por isso o caso continua merecedor 
do destaque que ganhou e deve ser estudado com o objetivo de contribuir 
para os debates sobre as formas de ampliação de acesso à saúde no Brasil.

Tanto assim que, desde 2 de março de 2021, tramita na Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei n. 667/2021, que pretende regulamentar acordos 
de compartilhamento de riscos entre o Ministério da Saúde e as empresas 
farmacêuticas para incorporação temporária de novos medicamentos ou 
tratamentos ao SUS para testes em condições reais, com objetivo de futura 

1 Desde o final de 2020, além do nusinersena, há mais dois tratamentos registrados na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (“Anvisa”) para o tratamento da AME: o onasemnogeno 
abeparvoveque e o risdiplam.

2 Conforme matéria veiculada pelo portal Jota Saúde em 21 de maio de 2021. Disponível em: https://
www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/conitec-muda-posicao-medicamento-ame-acionada-
ministerio-saude-21052021. Acesso em: 30 mar. 2022.
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compra, caso as evidências comprovem os benefícios terapêuticos esperados, 
com texto muito semelhante ao do projeto-piloto da Portaria MS 1.297/2019.

A relevância do tema para a gestão da saúde pública, do ponto de vista 
jurídico, é inquestionável, uma vez que toca em tema bastante caro à socieda-
de: a ampliação de acesso a tratamentos inovadores de alto custo à população. 

O arranjo contratual com base no compartilhamento de riscos, apesar 
de largamente utilizado nos Estados Unidos e na Europa, enfrenta grandes 
desafios, dentre os quais podem ser citados: os altos custos de transação, as 
dificuldades práticas para mensurar os resultados dos tratamentos e a falta 
de tecnologia da informação e estrutura para coleta de dados.

Não bastassem as dificuldades de cunho prático, fato é que o acordo 
de risk sharing não possui definição legal no ordenamento jurídico brasi-
leiro e tampouco é contemplado explicitamente pelas normas de direito 
administrativo, como um tipo contratual próprio. A ausência de previsão 
legal desse tipo contratual não inviabiliza a implementação do modelo no 
Brasil, tanto assim, que já há notícias da celebração de acordos de com-
partilhamento de riscos entre o governo e a indústria farmacêutica na in-
corporação de tecnologias em saúde ao SUS, porém, o tema ainda levanta 
discussões sobre a sua viabilidade jurídica.

Neste artigo, portanto, são analisados alguns pontos centrais relaciona-
dos à viabilidade dos acordos de risk sharing à luz do atual cenário jurídico e 
do caso do nusinersena. Seu objetivo é incentivar modelos que ampliem o aces-
so à saúde mediante o estabelecimento de arranjos financeiros mais atrativos, 
tanto para o parceiro privado como para o governo, buscando sempre maior 
eficiência no cuidado do paciente, com os contornos jurídicos apropriados.

1. A Incorporação e a Aquisição de Medicamentos  
no Sistema Público de Saúde

A incorporação de medicamentos no âmbito do sistema público de 
saúde é competência atribuída ao SUS nos termos do artigo 2003, da Consti-

3 “Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 
participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 
outros insumos;
[...]
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tuição Federal de 1988 (CF). Em linha com as diretrizes constitucionais, os 
artigos 19-O e 19-Q4 da Lei n. 8.080/1990 determinam que a incorporação, 
exclusão e alteração pelo SUS de novos medicamentos deve ser precedida de 
análise acerca de três grandes e principais fatores, quais sejam, as evidências 
científicas, a avaliação econômica e o custo-efetividade do medicamento. 

Nesse sentido, em 28 de abril de 2011, foi publicada a Lei n. 12.401/2011, 
que alterou a Lei n. 8.080/1990 e dispõe sobre a assistência terapêutica e a 
incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS. A lei é de extre-
ma relevância para o SUS, uma vez que define os critérios e prazos para a 
incorporação de tecnologias no sistema público de saúde. 

De acordo com a referida lei, a Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias (CONITEC), órgão colegiado de caráter permanente, in-
tegrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, é o responsável 
pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produ-
tos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo 
clínico ou de diretriz terapêutica.

As deliberações da CONITEC a respeito da incorporação da tecno-
logia devem levar em consideração, segundo o artigo 18 do Decreto n. 
7.646/2011, que disciplina o funcionamento da Comissão, (a) as evidências 
científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do me-
dicamento objeto do processo, avalizadas pelo órgão competente para o 
registro ou a autorização de uso; (b) a avaliação econômica comparando os 
benefícios e os custos diante das tecnologias já incorporadas, inclusive no 

V – incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;
[...]”

4 “Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos 
ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, 
bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação 
adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha.
Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste 
artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade 
para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo.
[...]
Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos 
e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz 
terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS.”



341

Acordos de Risk Sharing para Aquisição de Medicamentos  
no Âmbito do SUS: o Caso do Nusinersena

que diz respeito aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, 
quando cabível; e (c) o impacto da incorporação da tecnologia no SUS.

Contudo, a incerteza quanto ao desempenho do tratamento na práti-
ca, ou seja, em reais condições de uso, ainda mais em se tratando de medi-
camentos de alta tecnologia para doenças raras (como era o caso da AME 
5q, objeto do projeto-piloto da Portaria MS 1.297/2019), é um dos maiores 
desafios para os gestores de saúde pública.

As incertezas a respeito do uso do medicamento em condições reais 
interferem drasticamente na tomada de decisão por parte do gestor públi-
co, pois influenciam diretamente em diversos fatores que devem ser leva-
dos em consideração na decisão, tais como: efetividade clínica do produto, 
o impacto no orçamento público e o custo-efetividade do medicamento.

A avaliação econômica e orçamentária tem por escopo avaliar tanto a 
capacidade do erário de suportar as despesas decorrentes da incorporação, 
assim como as consequências financeiras resultantes da implementação da 
nova tecnologia ou da adoção do novo tratamento em saúde, delimitada 
por um quadro de política pública de saúde, restringido por recursos fini-
tos e escassos.

A avaliação econômica considera parâmetros como o gasto atual com 
uma dada condição de saúde; o número de indivíduos elegíveis para o novo 
medicamento ou tratamento; os custos diretos da nova tecnologia; e o grau 
de inserção ou absorção da tecnologia após a sua incorporação no SUS. Des-
sa forma, a avaliação econômica e orçamentária mostra-se como um instru-
mento essencial para os gestores do orçamento da saúde pública e suplemen-
tar, contribuindo decisivamente para a previsão orçamentária do governo.

Já o custo-efetividade refere-se à relação entre a efetividade das tec-
nologias em saúde (expressas, por exemplo, por meio do número de vidas 
salvas ou de dias livre da doença) com os seus custos (expressos em uni-
dades monetárias). A efetividade, por sua vez, é a medida do resultado da 
aplicação de uma intervenção5 em situações usuais, não controladas, da 
prática habitual ou da “vida real”.

5 Intervenção é aquilo que é feito buscando alguma mudança e é testada através de pesquisas. Por 
exemplo, fornecer um medicamento, um serviço de aconselhamento, a melhoria do ambiente 
são todos descritos como intervenções.
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A incorporação de um medicamento ao SUS depende da avaliação, 
portanto, do equilíbrio da relação de custo-efetividade do medicamento. 
Ainda que, pelo fato de o medicamento ser registrado perante a Anvisa e, 
portanto, ser incontestável que traz algum benefício clínico ao paciente, é 
preciso quantificar e mensurar tais benefícios. 

O problema é que grande parte das informações que podem mitigar 
as incertezas sobre o uso do medicamento em condições reais depende da 
incorporação ao SUS, sendo que apenas podem ser alcançadas após a dis-
pensação aos pacientes de forma indistinta.

Nesse sentido, Renata Curi Hauegen, doutora em Ciências em Políti-
cas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), esclarece que, nos últimos anos, o desenvolvimento 
de estruturas de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) alterou a dinâ-
mica de incorporação de medicamentos possibilitando políticas públicas 
que passam a exigir outras análises, como relação custo-efetividade como 
condição para que o produto passe a integrar o sistema público de saúde6.

Assim, se já há alguma incerteza para o gestor público a respeito do re-
sultado clínico em virtude do uso do medicamento na prática, a avaliação do 
equilíbrio da relação custo-efetividade do produto fica bastante prejudicada.

Apesar de existir uma Política Nacional de Atenção Integral às Pes-
soas com Doenças Raras7, criada pela Portaria MS 199/2014, com normas 
consolidadas pela Portaria MS 2/2017, não há diretrizes e regras específicas 
de análise para incorporação de tecnologias no âmbito das doenças raras, 
ou seja, os medicamentos destinados a doenças de baixa prevalência (me-
dicamentos órfãos) são analisados, para fins de incorporação pelo SUS, 
pelos mesmos parâmetros empregados aos de grande prevalência.

Porque o público-alvo é extremamente reduzido e por não haver a 
possibilidade de diluir o custo de desenvolvimento entre grandes grupos 
populacionais, os medicamentos órfãos acabam sendo mais caros que os 
convencionais. Soma-se o fato de que, para a maior parte dos medicamen-

6 HAUEGEN, R. C. Risk sharing agreements: acordos de partilha de risco e o sistema público de 
saúde no Brasil – Oportunidades e desafios. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Instituto de Economia, Rio de Janeiro, 2014.

7 Não há uma definição unânime para doença rara. Comumente, é definida por pertencer ao grupo 
das doenças que afetam uma pequena parcela da população. Em termos gerais, é possível afirmar 
que se encontram em uma faixa de prevalência máxima variável de 0,5 a 7 por 10 mil habitantes.
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tos órfãos, não há produto alternativo capaz de permitir uma comparação 
de custo-efetividade entre eles.

Em razão desse cenário, que dificulta o acesso ao medicamento por 
parte dos portadores de doenças raras, muitos pacientes acabam se valendo 
do Poder Judiciário para concretizar o seu tratamento, fortalecendo o movi-
mento de judicialização, que vem predominando nos tribunais brasileiros.

A política de assistência farmacêutica é uma das mais afetadas pelo fe-
nômeno da judicialização, pois este acaba interferindo no arranjo federativo 
da organização do sistema, onde as políticas de saúde que demandam mais 
recursos e melhor infraestrutura foram alocadas para os entes com maior 
capacidade de provê-las (como os Estados e a União), e as políticas residuais 
mais simples e de baixa complexidade alocadas para os Municípios.

A escolha da destinação dos recursos para uma política em detrimen-
to da outra leva a situações limítrofes, resultando, muitas vezes, na necessi-
dade de intervenção do Poder Judiciário. 

O quanto disponibilizar e a quem atender consubstancia-se no dilema 
das típicas opções políticas dos gestores de saúde, onde se inclui a tomada 
de decisão no âmbito das incorporações de tecnologias de saúde no SUS.

2. Análise de Custo-Efetividade na Incorporação  
de Novas Tecnologias em Saúde

Ainda que a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) tenha sido ins-
titucionalizada por meio da criação de um departamento específico no âm-
bito do Ministério da Saúde – a CONITEC – fato é que ainda não há bases 
metodológicas concretas para a incorporação no quesito avaliação de custo-
-efetividade, transcorrendo o processo, muitas vezes, de forma casuística.

Nesse sentido, em 2011, o professor Daniel Wang já enfatizava a im-
portância da ATS, porém sustentando haver uma falta de consenso de 
como fazê-la:

Embora seja razoavelmente consensual entre os gestores de siste-
mas de saúde que a ATS deve ser levada em consideração no mo-
mento de tomada de decisão – por gerar eficiência, economia de 
recursos, redução de gastos, promoção da equidade e maior trans-
parência -, não é consensual a forma como isso deve ser feito.
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Afinal, como calcular benefícios em saúde? O que são benefícios 
em saúde? Como comparar diferentes tratamentos? Quais os custos 
que devemos considerar? Diferentes metodologias de ATS podem 
trazer diferentes respostas.8

Há diversas metodologias técnicas e científicas para se realizar a ATS, 
como por exemplo, por meio de análise de custo-minimização9, custo-
-benefício10, custo-utilidade11 e custo-efetividade, que é o critério adotado 
pelo Ministério da Saúde no âmbito da incorporação do nusinersena, obje-
to da Portaria MS 1.297/2019.

O Brasil não tem oficialmente estabelecido o chamado limiar de 
custo-efetividade, ou seja, um valor numérico referencial que defina o que 
seria o uso eficiente dos recursos e que fixe um valor abaixo do qual se 
possa justificar a incorporação de uma tecnologia. Esse tema é altamente 
controverso no meio científico.

O termo limiar de custo-efetividade vem de “razão de custo-efetivi-
dade incremental” (ICER, do inglês incremental cost-effectiveness ratio), 
expressa em custo adicional por um desfecho de saúde ganho, em geral, 

8 WANG, D. W. L. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise econômica e 
análise de decisão. Revista de Direito Sanitário, São Paulo. v. 12, n. 2, p. 318-324, jul./out. 2011.

9 Segundo definição dada pelo professor Daniel Wang no artigo supracitado: A análise de custo-
minimização calcula os custos em unidades monetárias (dinheiro) associados ao tratamento de 
determinadas doenças e de seu peso social (prevalência, incidência, morbidade e mortalidade). 
Essa análise examinaria os custos de se tratar um determinado problema de saúde e indicaria 
os tratamentos menos custosos.

10 Segundo definição dada pelo professor Daniel Wang no artigo supracitado: A análise de custo- 
-benefício compara diferentes alternativas de intervenção ou saúde, considerando seus custos 
(em unidades monetárias) e seus benefícios em forma de unidade monetária. Os benefícios são 
calculados por quanto os indivíduos ganhariam em produtividade de trabalho e rendimentos 
se tivessem a saúde melhorada por um tratamento ou por quanto poderia ser economizado com 
gastos decorrentes da doença (internação, por exemplo). Outra forma de calcular o benefício em 
unidade monetária é pesquisar em quanto (dinheiro) os indivíduos precificariam a melhora de 
saúde que o tratamento poderia oferecer.

11 Segundo definição dada pelo professor Daniel Wang no artigo supracitado: compara diferentes 
alternativas de intervenção em saúde, considerando seus custos (em unidades monetárias) e seus 
benefícios em anos de vida ajustados pela qualidade de vida. O indicador de custo-utilidade é o 
QALY (Quality-adjusted life years). Análises de custo-utilidade, em especial o QALY, têm sido 
bastante utilizadas por sistemas de saúde ao redor do mundo. O exemplo mais conhecido é o do 
sistema de saúde do Reino Unido (National Health Institute – NHS).
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anos de vida ajustados por qualidade (QALY, do inglês quality-adjusted life 
years) ou anos de vida salvos12.

Os críticos da adoção de um limiar sustentam que as avaliações eco-
nômicas estão apoiadas, muitas das vezes, em modelos matemáticos cujos 
parâmetros e pressupostos podem ser eleitos de forma aleatória, sem fun-
damento nas melhores evidências científicas disponíveis, produzindo re-
sultados enviesados.

Já aqueles que defendem a adoção de um limiar, entendem que a medi-
da poderia contribuir para uma gestão mais eficaz e transparente da oferta e 
demanda por tecnologias, além de auxiliar na tomada de decisão e na análise 
do uso dos recursos do orçamento público de forma mais efetiva.

Esse ponto é importante para ilustrar o quanto a avaliação do equilí-
brio da relação custo-efetividade do produto é complexa e desafiadora, não 
só do ponto de vista das ciências médicas, mas também do ponto de vista 
econômico e de política pública. A metodologia utilizada em uma ATS 
influencia fatalmente a tomada de decisão do gestor público. 

3. Aquisição de Medicamentos pelos Entes Públicos para 
Abastecimento do SUS e Acordos de Risk Sharing

Novas propostas de introdução de medicamentos no mercado públi-
co e privado e formas de aquisição vêm sendo estudadas e implementadas 
com o objetivo de equilibrar e mitigar as incertezas sobre o uso do medi-
camento em condições reais de uso, o alto custo dos produtos e a demanda 
dos pacientes, sobretudo no contexto das doenças raras.

Tais propostas estão inseridas em um cenário em que, cada vez mais, 
pensam-se as aquisições e contratações do setor público não só para o 
cumprimento das diversas missões governamentais, mas também para 
uma utilização mais articulada do potencial econômico de tais demandas, 
que podem viabilizar muitos outros objetivos relacionados ao processo de 
desenvolvimento do país.

12 PINTO, M.; SANTOS, M.; TRAJMAN, A. Limiar de custo-efetividade: uma necessidade para o 
Brasil? Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, v. 8, n. 1, p. 58-60, 2016.
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Os medicamentos de alto custo merecem especial atenção do go-
verno. A estimativa é de que os medicamentos de alto custo, geralmente 
protegidos por patentes, sejam os vetores principais do aumento do gasto 
com saúde nos próximos anos, tanto em razão do crescimento da demanda 
quanto pela incorporação de novos tratamentos. 

Especialmente no caso de doenças raras, há um contexto bastante 
preocupante: há uma escassez de conhecimento médico e científico acerca 
dessas doenças, de infraestrutura compatível com as diferentes necessida-
des de saúde de cada paciente, de acesso a medicamentos e acompanha-
mento dos tratamentos. Assim, os pacientes acabam alcançando os medi-
camentos, na maioria das vezes, por via judicial, e o SUS acaba atendendo 
tais demandas de forma fragmentada e sem planejamento, com grande 
desperdício de recursos13.

É preciso reconhecer que a incorporação de medicamentos para 
doenças raras e sua respectiva aquisição pelo governo, sem dúvida, devem 
ser pensadas em um contexto diferenciado, à margem dos demais medi-
camentos mais convencionais. Nesse sentido, vislumbram-se necessárias 
soluções negociadas entre governo, provedores de serviços de saúde e in-
dústria para garantir uma política pública de saúde eficaz aos pacientes 
portadores de doenças raras.

O acordo de risk sharing entra justamente nesse contexto. O concei-
to do termo é bastante amplo e não possui uma definição legal própria. 
Trata-se de um tipo de arranjo contratual sob o qual podem se estabelecer 
diversas espécies de modelos. 

Especificamente na área da saúde, o acordo de risk sharing tem liga-
ção com a teoria de saúde baseada em valor (em inglês, value-based health 
care). Para a aplicação da value-based health care são utilizadas diversas 
ferramentas, dentre elas, os contratos inovadores e baseados em valor, 
como o acordo de risk sharing. Esse tipo de contrato não está baseado em 
volume de venda, mas sim no coeficiente clínico-econômico que pode pro-
porcionar e no compartilhamento de riscos entre as partes.

13 A externalização desse preocupante contexto foi extraída de publicação da Associação da 
Indústria Farmacêutica de Pesquisa – Interfarma, que apresentou suas conclusões, em documento 
intitulado “Doenças Raras: Contribuições para uma Política Nacional”, datado de março de 2013.
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Segundo a definição de Michael Porter, professor da Harvard Busi-
ness School, a value-based health care é uma iniciativa que visa a reestrutu-
rar os sistemas de saúde ao redor do mundo buscando agregar valor para o 
paciente, podendo ser assim definida:

Value-based health care is one of the most important topics in 
health care transformation today. Value-based approaches to or-
ganizing care are widely touted as critical to improving the health 
outcomes of patients worldwide and controlling runaway health 
care costs. Value-based health care’s central tenant is that the ove-
rarching principle in redesigning health care delivery systems must 
be value for patients. We define value as the outcomes that matter 
to patients and the costs to achieve those outcomes.14

Há diversos modelos adotados pelo mercado no âmbito da value-based 
health care. As partes do acordo de risk sharing podem variar, figurando 
como adquirentes do medicamento ou da tecnologia em saúde, tanto entes 
públicos como privados, ou seja, o governo, planos de saúde e hospitais pri-
vados, por exemplo. Os adquirentes da tecnologia são chamados na prática e 
literatura estrangeiras de payers. 

Já como fornecedores, via de regra, figuram as empresas fabricantes da 
tecnologia ou a empresa responsável pela sua comercialização no país. A no-
menclatura para os fornecedores é mais aberta na prática e literatura estrangei-
ras, sendo utilizados os termos manufacturers, producers ou drug companies.

Embora a adoção desse tipo contratual, em praticamente todos os 
países, tenha sido motivada por questões relacionadas ao desejo de pro-
porcionar melhores serviços de saúde aos usuários ao menor custo possível 
(para desafogar o orçamento público com saúde ou dos gastos dos planos 
de saúde privados com a população), pode haver diferenças conceituais en-
tre os diversos tipos de acordo de risk sharing. Elas se relacionam à nature-
za do risco compartilhado, sendo aplicado em diversos países para as mais 
variadas finalidades, com diferentes níveis de complexidade.

14 Harvard Business School. Institute for Strategy & Competitiveness. Definição do professor 
Michael Porter. Disponível em: https://www.isc.hbs.edu/health-care/value-based-health-care/
Pages/default.aspx. Acesso em: 29 mar. 2022. 
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Nos Estados Unidos, por exemplo, o acordo de risk sharing pode ser 
atrelado à incerteza dos resultados clínicos dos medicamentos, de modo 
que o pagamento fica vinculado às circunstâncias clínicas e resultados de 
pacientes. A literatura se refere a esses acordos sob diversos formatos e 
nomes: value-based contracts, outcomes-based contracts, risk sharing agree-
ments, coverage with evidence development e managed entry schemes.

Para os autores Neumann, Chambers, Simon e Meckley, em artigo 
intitulado Risk-Sharing Arrangements That Link Payment for Drugs To 
Health Outcomes Are Proving Hard To Implement, publicado em 2011, no 
jornal americano healthaffairs.org, “um arranjo contratual envolve com-
partilhamento de risco se demandar tanto do adquirente quanto da indús-
tria farmacêutica a vinculação do pagamento à performance do produto”15. 
Escrevem os autores no referido artigo:

For payers, risk sharing holds out the potential for efficiency gains 
by directing resources toward patients likely to receive the most 
benefit. It can reduce the risk of paying for expensive products that 
have questionable benefits. For product manufacturers, risk sha-
ring offers the potential to secure reimbursement for technologies 
whose treatment effects are uncertain, especially if the alternative 
is noncoverage. From a drug company’s perspective, the model of-
fers predictability of pricing and the prospect of future financial 
rewards during the time when additional data are being collected. 
Risk sharing also allows companies to emphasize outcomes and 
can help differentiate their products from those of competitors. 
Moreover, it enables companies to offer certain payers discounts 
without lowering published or “list” prices.16

Os autores afirmam que a terminologia, de fato, não é unânime, mas 
alguns acordos intitulados como contratos de risk sharing, na verdade, são 
contratos de desconto no preço, e não vinculam o pagamento à geração 

15 NEUMANN, P. J. et al. Risk-Sharing Arrangements that Link Payment for Drugs to Health 
Outcomes Are Proving Hard to Implement. Health Affairs, v. 30, n. 12, p. 2329-2337, 2011. p. 
2329. Disponível em: https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2010.1147. Acesso em: 
12 jul. 2022.
Tradução livre para: “An arrangement involves risk sharing if it engages both payers and drug 
companies in a contractual agreement that links payment to product performance”.

16 Ibidem, p. 2329-2330.
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de evidências e à performance do produto e, portanto, não envolveriam 
compartilhamento de risco17. 

O modelo acima parece mais próximo de um contrato de forneci-
mento tradicional, onde até pode-se dizer que haveria um risco para a in-
dústria, mas um risco de negócio, a bem da verdade, e não um risco jurídi-
co de indeterminação e incerteza, como no caso de acordos de risk sharing 
vinculados aos resultados dos pacientes.

A Europa tem uma longa tradição no uso de acordos financeiros (fi-
nancial agreements) celebrados entre a indústria farmacêutica e os sistemas 
de saúde. A partir deles, está tentando disseminar a cultura de acordos de 
risk sharing. Nesse sentido, os acordos financeiros podem ser considerados 
os primórdios dos acordos de risk sharing propriamente ditos. 

Para ilustrar o cenário europeu, confira-se o conceito trazido pelos 
autores Lorente, Antonanzas e Rodriguez-Ibeas, em publicação que explo-
ra e pesquisa a implementação de acordos de risk sharing na Espanha:

Depending on the types of these agreements, pharmaceutical firms 
may either apply discounts related to sales volume (price-volume agree-
ments), or total or partial paybacks when treatments are not as effective 
and safe as initially believed (pay-for-performance agreements).18

Assim, na Europa, são mencionados diversos tipos de acordos como 
de risk sharing (desde acordos financeiros até acordos de risk sharing com 
base em resultados). A Europa é conhecida como uma grande adepta dos 
acordos de risk sharing. A despeito da tradição nos acordos financeiros, 
os acordos com base em resultados em saúde começaram a ser usados na 
Europa há poucos anos.

O acordo de compartilhamento de risco demanda a construção de 
uma matriz obrigacional diferenciada (previsão ou materialização de obri-
gações incertas, variáveis e altamente complexas), com a presença de inte-

17 Ibidem, p. 2330. 
Tradução livre para: “Moreover, terminology has not always been clear or consistent. Some 
agreements touted as “risk sharing” are actually price discounts, which do not tie payment explicitly 
to evidence generation and product performance and thus do not involve sharing of risk”.

18 LORENTE, R.; ANTONANZAS, F.; RODRIGUEZ-IBEAS, R. Implementation of Risk-Sharing 
Contracts as Perceived by Spanish Hospital Pharmacists. Health Economics Review, v. 9, n. 25, 
2019, p. 1. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13561-019-0242-x. Acesso em: 12 jul. 2022.
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resses diametralmente opostos e de difícil conciliação, realidade bastante 
distinta daquela dos contratos tradicionais de fornecimento ou de meros 
acordos financeiros de desconto, de menor complexidade.

4. Desafios na Implementação de Acordos de  
Risk Sharing na Área de Saúde

Evidentemente, a adoção de modelos inovadores e complexos, como 
é o caso do acordo de risk sharing, poderia ser mais simples e segura, me-
diante a edição de legislação específica que lhe desse resguardo (como 
acontece com os contratos sujeitos ao regime diferenciado de contratações, 
às concessões de serviços públicos e às parcerias público privadas). 

Esse é justamente um dos propósitos do projeto-piloto de incorpora-
ção do nusinersena, anunciado como marco inaugural dos acordos de risk 
sharing para compra de medicamentos no âmbito do SUS. O projeto seria 
avaliado periodicamente pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Insumos Estratégicos para a Saúde (SCTIE/MS), com o objetivo de sub-
sidiar futura edição de norma geral acerca do compartilhamento de risco 
para incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS19. 

Os acordos de risk sharing podem se mostrar bastante atraentes, na 
teoria, mas, na prática, apresentam alguns obstáculos de difícil ou comple-
xa superação, tanto para a indústria, quanto para a administração pública. 
Há três grandes desafios na implementação de acordos de risk sharing: (a) 
altos custos de transação, (b) dificuldades práticas para mensurar os resul-
tados dos tratamentos e (c) falta de tecnologia da informação e estrutura 
para coleta de dados.

Os altos custos de transação se devem ao fato de que muitas etapas 
do acordo de compartilhamento de risco envolvem o desenvolvimento de 
protocolos de coleta de dados, acordos de negociação, avaliação de desem-
penho do produto, fiscalização de cumprimento contratual e procedimen-
tos para resolução de conflitos. Todos esses elementos podem ter alto custo 
e demandar muito tempo das partes contratantes. 

19 Artigo 7º da Portaria MS 1.297/2019. 
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As partes devem estar dispostas a enfrentar questões legais e finan-
ceiras complexas que podem surgir durante o desenho do acordo de com-
partilhamento de risco e durante a sua execução20. A indústria farmacêuti-
ca tem certa resistência a aceitar as consequências financeiras quando elas 
não têm controle sobre qual resultado específico o medicamento alcançará.

Acrescente-se a isso, conforme abordado anteriormente, o fato de que 
o Brasil não possui um limite ou um parâmetro objetivo e estabelecido que 
defina o que seria uso eficiente dos recursos orçamentários e determine um 
valor limite que possa justificar a incorporação de uma tecnologia, haven-
do ainda debates sobre como superar os empecilhos para estabelecer esse 
limite, inclusive, para casos de doenças raras.

Além disso, as dificuldades práticas em mensurar os resultados dos 
tratamentos em cada paciente estão relacionadas ao desafio de discutir e 
estabelecer um consenso entre as partes do que se pode definir como res-
posta ou sucesso no tratamento. Acordos de compartilhamento de risco 
em saúde tendem a ser mais bem-sucedidos quando conseguem medir e 
estabelecer de forma inequívoca os desfechos clínicos específicos ou quan-
do tenham bem definidos os biomarcadores21 da doença22. Contudo, esta 
não é tarefa de fácil implementação.

Os acordos de risk sharing exigem sistemas de informação de alta 
qualidade, banco de dados e experiência operacional e analítica. É comum 
os sistemas de saúde não serem capazes de capturar o nível de detalhe clí-
nico necessário para vincular o pagamento a determinadas indicações ou 
subgrupos de pacientes. Para muitos entes públicos, a vinculação do paga-

20 NEUMANN, P. J. et al. Risk-Sharing Arrangements that Link Payment for Drugs to Health 
Outcomes Are Proving Hard to Implement. Health Affairs, v. 30, n. 12, p. 2329-2337, 2011. p. 
2329. Disponível em: https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2010.1147. Acesso em: 
12 jul. 2022.
Tradução livre para: “Payers and manufacturers must be willing to confront the legal and 
financial complexities involved”.

21 Biomarcador é definido como qualquer parâmetro biológico mensurável que permite conhecer 
o estado de uma doença ou a resposta a um determinado fármaco.

22 Ibidem, p. 2333. 
Tradução livre para: “Agreements that seem to have enjoyed more success have had unambiguously 
measured clinical events (for example, Actonel and fractures) or well-established valid biomarkers 
(for example, Velcade and response to therapy)”.
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mento a resultados específicos exigirá atualizações frequentes da infraes-
trutura existente23, o que pode ser um obstáculo de difícil superação.

5. Portaria MS 1.297/2019: o Caso do Nusinersena  
para AME 5q tipos II e III

Em 12 de junho de 2019, foi publicada a Portaria MS 1.297/2019, por 
meio da qual o Ministério da Saúde institui o projeto-piloto de acordo de 
compartilhamento de riscos para possível incorporação de tecnologias em 
saúde, para oferecer acesso ao medicamento Spinraza® (princípio ativo nu-
sinersena) para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipos 
II e III, no âmbito do SUS24.

A Portaria MS 1.297/2019 definiu o acordo de compartilhamento de 
riscos para incorporação de tecnologias em saúde como o instrumento ce-
lebrado entre o Ministério da Saúde e a empresa farmacêutica fornecedora 
do medicamento, quando existem incertezas quanto ao custo-efetividade 
do medicamento incorporado ao SUS em condições reais de uso e à esti-
mativa de consumo, considerando a quantidade de comprimidos ou doses 
e o impacto orçamentário25.

Os objetivos do projeto-piloto eram: (i) viabilizar a incorporação do 
nusinersena para o tratamento da AME 5q tipos II e III no âmbito do SUS; 
(ii) promover o equilíbrio do custo do medicamento para o SUS; (iii) cole-
tar evidências adicionais sobre o uso do medicamento em condições reais; 
(iv) possibilitar a reavaliação da incorporação da tecnologia diante das evi-
dências adicionais; (v) subsidiar a edição de futura norma geral acerca do 
acordo de compartilhamento de risco para incorporação de tecnologias 

23 Ibidem, p. 2333-2334. 
Tradução livre para: “Risk-sharing agreements require high-quality information systems, data- 
bases, and operational and analytic expertise. [...] Health systems often do not capture the level 
of clinical detail required to link payment to specific indications or patient subgroups. For many 
payers, linking payment to specific outcomes will require upgrades to existing infrastructure”.

24 Posteriormente, o Ministério da Saúde incorporou o nusinersena para tratamento da AME 5q 
tipo II, conforme respectivo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, e não incorporou o 
nusinersena para tratamento da AME 5q tipo III, no âmbito do SUS, nos termos da Portaria 
SCTIE/MS 26/2021 e Portaria SCTIE/MS 17/2022.

25 Artigo 1º da Portaria MS 1.297/2019.
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em saúde no âmbito do SUS; e (vi) fomentar a pesquisa da AME 5q tipos II 
e III para orientar políticas públicas de saúde26.

Segundo a portaria, o acordo de compartilhamento de riscos a ser 
pactuado com a empresa farmacêutica deveria conter diversos elemen-
tos, dentre eles, (i) a redução de preço do medicamento, (ii) a descrição da 
doença e critérios de elegibilidade dos subgrupos de pacientes beneficiados 
no acordo, e (iii) a definição dos critérios de desfechos de saúde esperados 
e dos parâmetros de efetividade clínica.

O acordo também deveria prever (iv) o número máximo de pacien-
tes por ano que receberão a tecnologia custeada pelo Ministério da Saúde, 
com fundamento em critérios epidemiológicos e/ou estimativa de deman-
da e previsão de que excedido tal número, a empresa farmacêutica arcará 
com o custo do medicamento para os demais pacientes, (v) a definição 
dos critérios de interrupção do fornecimento do medicamento para pa-
cientes que não apresentarem os desfechos de saúde esperados, dentro do 
período definido a priori, de acordo com as melhores evidências científicas 
disponíveis e, por fim, (vi) a definição da periodicidade da avaliação dos 
parâmetros de efetividade clínica, de acordo com as melhores evidências 
científicas disponíveis27.

Os pacientes deveriam ter acesso ao medicamento nusinersena em centros 
de referência selecionados e credenciados pela SCTIE/MS para o tratamento da 
AME 5q, mediante a disponibilização de cuidados multidisciplinares28.

O monitoramento dos pacientes e a avaliação dos desfechos clínicos 
nos centros de referência seriam coordenados por instituição de pesquisa 
indicada pela SCTIE/MS29.

As evidências adicionais coletadas por meio do projeto-piloto deve-
riam ser submetidas, em até três anos, à CONITEC para reavaliação da 
incorporação do medicamento30 e a SCTIE/MS deveria realizar avaliações 
periódicas do projeto-piloto com o objetivo de subsidiar futura edição de 

26 Artigo 2º.

27 Artigo 3º.

28 Artigo 4º.

29 Artigo 5º.

30 Artigo 6º.



354

Natássia Misae Ueno | Vera Monteiro

norma geral acerca do compartilhamento de risco para incorporação de 
tecnologias em saúde no SUS31.

6. Compartilhamento de Riscos com Base  
em Desfecho Clínico

Para a etapa do projeto-piloto de efetiva implementação do acordo 
de risk sharing com base em desfecho clínico, é extremamente relevante a 
geração de dados de vida real.

A operacionalização desse tipo de acordo de compartilhamento de ris-
cos, ao contrário daquele com base no mero volume de consumo, é comple-
xa, pois exige a estruturação e desenvolvimento de uma rede para avaliação 
de desempenho, gestão de dados clínicos e intenso envolvimento dos pa-
cientes, profissionais e estabelecimentos de saúde durante a coleta de dados, 
exigindo tempo de maturação muito maior para a sua implementação.

Os acordos de compartilhamento de riscos com base no desempenho 
da tecnologia possibilitam que ela seja ofertada aos pacientes ao mesmo 
tempo em que as evidências da vida real se tornam mais robustas.

O Ministério da Saúde sugere que a avaliação dos pacientes e a coleta 
dos dados seja feita em bases individuais, paciente a paciente, no entanto, 
sugere-se que a análise dos desfechos seja feita em nível populacional. A 
ideia é que se estabeleça previamente o número de pacientes que deve res-
ponder ao tratamento, de acordo com os desfechos pré-definidos e ao final, 
comparar o resultado à porcentagem dos pacientes que, de fato, responde-
ram daquela forma.

A definição dos critérios considerados como resposta ao tratamento deve 
servir de base para determinar e quantificar o ressarcimento (financeiro ou 
não), partindo dos desfechos esperados, razão pela qual seria recomendável 
que a análise dos resultados seja realizada por uma entidade isenta e com ca-
pacidade técnica para desenvolver a avaliação estatística dos desfechos.

A Advocacia Geral da União (AGU) fez uma análise jurídica acerca da 
proposta do Ministério da Saúde acima descrita, tecendo importantes con-
siderações. Segundo a AGU, a utilização de acordos de compartilhamento 

31 Artigo 7º.
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de riscos para incorporar novas tecnologias no sistema público de saúde 
vem se tornando mais frequente, uma vez que as gestões vêm buscando al-
ternativas às formas tradicionais de incorporação, em casos excepcionais. 
Tal iniciativa busca garantir o acesso dos pacientes ao tratamento, enquan-
to reduz os riscos para os governos na oferta de tecnologias de alto custo.

O acordo de compartilhamento de risco surgiu, na prática interna-
cional, como uma ferramenta para mitigar os efeitos das incertezas e dos 
riscos na incorporação e precificação de novas tecnologias. Não é raro o 
gestor público se deparar com a seguinte situação: existência de certa se-
gurança de que o medicamento proporciona benefícios clínicos, mas sem 
ter estimativa concreta e confiável acerca de (i) qual grupo de pacientes, de 
fato, terá os benefícios esperados, (ii) qual será o nível do benefício clínico, 
(iii) qual será a duração do tratamento, e (iv) qual será o número total de 
pacientes a serem atendidos.

Perante esse cenário, o gestor público é colocado diante de duas pos-
síveis alternativas: (i) não incorporar o medicamento por causa das incer-
tezas, esperando que novos dados sejam produzidos (o que pode levar anos 
ou décadas) e ao fim, não fornecer o produto aos pacientes (que, muitas 
vezes, têm nele a única alternativa de tratamento); ou (ii) incorporar o me-
dicamento, assumindo o risco de onerar os cofres públicos com medica-
mento cujo benefício clínico não condiz com seu preço, além do risco de 
não obter a maximização dos recursos e de comprometer a sustentabilida-
de orçamentária do sistema público de saúde.

Assim, a AGU entendeu que o acordo de compartilhamento de riscos 
seria uma maneira de garantir o acesso ao medicamento pela população, 
de modo que, ante a impossibilidade de uma avaliação precisa sobre o cus-
to-efetividade do medicamento e do futuro impacto no orçamento, o valor 
do produto poderia ser variável, conforme os resultados obtidos na prática 
e nos termos avençados no contrato. 

O acordo representaria uma importante aliada no combate à assime-
tria de informações entre o gestor público e a indústria farmacêutica que, 
como já mencionado, prejudica muito a tomada de decisão pública.

No que diz respeito à compatibilidade do arranjo contratual de 
compartilhamento de riscos com o arcabouço jurídico e normativo que 
permeia o SUS, a AGU não identificou qualquer óbice jurídico à sua im-
plementação para incorporação de tecnologias em saúde. O acordo não 
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suprimiria nenhum requisito normativo para a incorporação de tecnolo-
gia, de forma que a análise da incorporação permaneceria sendo realizada 
em conformidade às regras previstas na Lei n. 8.080/1990, no Decreto n. 
7.646/2011 e pelo Anexo XVI da Portaria de Consolidação 1/2017/GM/MS.

A AGU ressaltou que o acordo de compartilhamento de riscos não 
poderia ser usado na hipótese de ausência de evidências e estudos cien-
tíficos, pois tal situação consistiria em violação das normas que regem a 
incorporação de medicamentos pelo SUS, além de violação ao direito fun-
damental à saúde, dos princípios constitucionais da eficiência administra-
tiva e da economicidade. 

Quanto à implementação de projeto-piloto para experimentar o 
acordo de compartilhamento de risco, a AGU entendeu como medida 
prudente, em se tratando de situação inédita, recomendando-se, de fato, 
cautela e excepcionalidade na utilização desse arranjo.

Ao fim, a AGU afirmou que, em momento oportuno e após a apresen-
tação de maiores informações técnicas, terá de ser realizada uma análise 
mais profunda das questões jurídicas relacionadas ao instrumento a ser 
celebrado entre o Ministério da Saúde e a fabricante do medicamento. E 
assim, em relação à constitucionalidade e à legalidade da minuta de por-
taria proposta, a AGU entendeu, à época, não haver obstáculos jurídicos à 
continuidade da tramitação com a sua final edição, levando em conta os 
subsídios técnicos constantes do processo.

A legislação brasileira não prevê, dentre seus tipos contratuais defini-
dos, os acordos de risk sharing. Do ponto de vista do direito civil, trata-se 
de um contrato atípico, contemplado pelo artigo 42532 do Código Civil, 
que deve ser analisado à luz de sua natureza jurídica e de seus atributos 
essenciais para compreensão do seu conceito.

Do ponto de vista do direito administrativo, também não há previsão 
expressa desse tipo de contrato no ordenamento. Reconhecer a ausência de 
definição legal para o arranjo contratual não é um problema jurídico em si. 
Apesar de ser bastante tentador, ao operador do direito, buscar enquadrá-
-lo em alguma definição jurídica já previamente estabelecida, como se a 
sua legitimidade e validade disso dependesse – o que não é o caso –, a 

32 “Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas 
neste Código.”
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tipicidade (ou melhor, a atipicidade) não deveria ser o foco da discussão 
sobre o tema.

Não só partes privadas podem celebrar contratos atípicos entre si, 
como também a administração pública. 

As leis sobre contratos públicos aplicáveis (Lei n. 8.666/1993 e Lei n. 
14.133/2021) não se referem expressamente a acordos de risk sharing. Porém, 
isso não é um problema em si, uma vez que não há regra que proíba contra-
tos com as características descritas para o risk sharing.

Ao contrário do modelo tradicional de aquisição de medicamentos, 
nesse modelo contratual o pagamento da tecnologia estaria ligado à apre-
sentação de evidências dos efeitos reais, considerando como a tecnologia 
utilizada impacta efetivamente na saúde e na qualidade de vida do paciente.

O contrato tradicional de fornecimento de medicamento à adminis-
tração pública (mediante a realização de procedimento de licitação) é um 
contrato administrativo de fornecimento que (mesmo atendendo a todos 
os requisitos regulatórios) não tem eficácia totalmente garantida. Em geral, 
tais contratos envolvem algum grau de álea (relacionado à probabilidade, 
maior ou menor, de sucesso do tratamento), a qual é assumida integral-
mente pela administração pública, que compra os medicamentos sem fazer 
análise prévia da potencialidade do resultado do produto.

O arranjo contratual de risk sharing é inovador por buscar a distri-
buição do risco do tratamento e, com isso, desafiar o modelo tradicional, 
no qual a álea do contrato de fornecimento de medicamentos aloca-se ex-
clusivamente (ou em boa parte) sobre o adquirente. 

A estrutura e as condições contratuais deverão ser acordadas entre as 
partes de acordo com as especificidades de cada caso. Pode-se condicionar 
o preço a ser pago pela administração pública, por exemplo, ao tempo de 
sobrevida efetivamente alcançado por paciente que vier a ser tratado com 
o medicamento (em dias ou meses, etc.) ou com base em dados de estudos 
científicos sobre determinada enfermidade (que apontam um determinado 
padrão na taxa de êxito do tratamento).

As partes podem, ainda, eleger o desfecho clínico que será associado, 
ao final, à adequação do preço em diversos níveis ou percentuais, podendo 
resultar no abatimento integral do preço a ser pago pela unidade (ou não).

O acordo de risk sharing, da forma como proposto no caso do nu-
sinersena, portanto, deve ser entendido como um contrato atípico (por-
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que não tem definição e nem forma previstas em lei) e aleatório (sujeito 
a algum grau de álea/risco), diferentemente do contrato de fornecimento 
tradicional de natureza comutativa. Mas essa característica não o coloca à 
margem da legalidade. A administração pública, tendo competência para 
contratar, poderá celebrar quaisquer acordos que não violem a legislação. 

O desafio dos acordos de compartilhamento de riscos não é assim, 
de natureza jurídica, mas de implementação e de execução e dependem 
de soluções negociadas entre as partes envolvidas (administração públi-
ca, indústria e provedores de serviços de saúde). Eles não encontram, em 
princípio, vedação na legislação brasileira para serem celebrados. O que é 
importante, no entanto, é descer aos detalhes e verificar se suas cláusulas 
são legítimas à luz das regras vigentes para as contratações públicas.

No Brasil, a contratação para aquisição de medicamentos é permeada 
pela lógica tradicional de contratos bilaterais, sinalagmáticos e comutati-
vos (típicos da Lei n. 8.666/1993 e da teoria clássica de direito administra-
tivo e contratual). Mas novos arranjos contratuais, com soluções inovado-
ras de compartilhamento de riscos entre a administração e o privado têm 
estado cada vez mais na prática, além de a nova legislação de licitações e 
contratos, de 2021, expressamente dizer que o contrato deverá refletir a 
alocação realizada pela matriz de riscos (§ 2º do art. 22).

Os acordos com base em desfecho clínico certamente demandam de-
senho especial e customizado quando comparado aos acordos comerciais 
tradicionais (negociados com base em volume de fornecimento, por exem-
plo). A escolha entre um arranjo ou outro repercute, na prática, de forma 
distinta, principalmente, para as partes contratantes, uma vez que os in-
centivos são diferentes, os custos de transação também e um acordo com 
base em desfecho clínico certamente demanda esforços mais substanciais 
de gestão do que um acordo com base em volume.

A análise do valor de um acordo de risk sharing na concepção moder-
na dentro da perspectiva da value-based health care versus o valor de um 
modelo mais tradicional de descontos ou com base em volume é influen-
ciado por diferentes fatores e depende do produto envolvido, do mercado 
(se há concorrência ou não), da área geográfica afetada e da disponibilida-
de de infraestrutura de dados.
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Considerações Finais

Para além das dificuldades práticas na execução de acordos de com-
partilhamento de riscos esmiuçadas ao longo do artigo, parecem oportu-
nas as considerações abaixo para auxiliar na orientação do desenvolvi-
mento da governança dos acordos de risk sharing no Brasil:

(i) Uma futura norma geral, que regulamentará os acordos de 
compartilhamento de riscos para incorporação de tecnologias 
em saúde no âmbito do SUS, poderá considerar o disposto na 
portaria que regulou o projeto-piloto do nusinersena. Ela deve-
rá estabelecer regras detalhadas de governança e procedimentos 
de gestão para prevenção de conflitos de interesse, assim como 
delimitação clara da extensão do uso de acordos de risk sharing, 
restringindo-o a situações que envolvam medicamentos inova-
dores com alto custo e teor tecnológico, ou seja, deve ser aplicada 
como um regime especial com propósitos específicos.

(ii) Visando à garantia da boa-fé, transparência e segurança jurídica 
para as partes, o instrumento que formalizar o compartilhamen-
to de riscos deverá contemplar e disciplinar os temas relaciona-
dos aos desfechos clínicos definidos para a avaliação, tempo de 
duração do acordo, critérios de encerramento, de transparência 
e proteção de dados e todas as outras questões relativas ao com-
partilhamento de risco.

(iii) É essencial que exista uma estrutura de governança formal para 
assegurar a transparência da natureza e os objetivos do compar-
tilhamento de risco, regras de accountability e meios de mitigar 
possíveis conflitos, já que haverá envolvimento de diversas partes 
movidas por interesses distintos e necessidade de medição de re-
sultados altamente complexos.

(iv) A questão da coleta de dados é importantíssima e deve ser pen-
sada com cautela, pois dados sensíveis e confidenciais (tanto da 
indústria relativos à propriedade intelectual da tecnologia quan-
to de pacientes relativos ao seu estado de saúde) serão levantados 
e tratados. Deverão ser especificadas as condições e termos de 
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coleta e tratamento dos dados (quem os deterá, quem poderá pu-
blicá-los, como os resultados serão tratados e processados, etc.).

Muitas discussões acerca dos acordos de compartilhamento de riscos 
para incorporação de tecnologias ainda certamente permearão a pauta da 
gestão pública de saúde e do setor privado no Brasil. O caso do medica-
mento nusinersena, nesse sentido, tem contribuído para fomentá-las.
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Artigo 13 
O Acompanhamento de Questões 

Orçamentárias e Fiscais em uma PPP Social: 
o Caso da Concessão Administrativa das 
Escolas Infantis de Belo Horizonte/MG

Edilson Gonçales Liberal

Introdução

O presente artigo tem como escopo avaliar o comportamento dos ele-
mentos orçamentários e fiscais de um município, com o surgimento e o desen-
volvimento de uma parceria público-privada (PPP) na área social (educação).

A crise fiscal, que assolou o Brasil nas décadas de 1980-1990, junto 
com a hiperinflação e o aumento da dívida pública foram o cenário do 
acordo entre o Governo Brasileiro e o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), com forte apelo no maior controle das contas públicas e o conse-
quente surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Este é o pano de fundo do surgimento das parcerias público-privadas 
(PPP), primeiro mundialmente, e posteriormente no Brasil, por meio da 
Lei n. 11.079/2004. Os contratos derivados dessas parcerias buscam fo-
mentar a eficiência dos serviços públicos por meio do desembolso da in-
fraestrutura pelo parceiro privado e a remuneração posterior pelo Estado, 
em contratos de longo prazo.

Esses contratos, em que pese serem mais comuns em áreas ligadas 
à infraestrutura propriamente dita (rodovias, portos, aeroportos, sanea-
mento, etc.), às vezes são associados a políticas públicas muito sensíveis, 
de forte apelo junto à população, tais como educação, saúde ou habitação; 
para essa tríade de projetos, convencionou-se chamá-las de PPPs Sociais.



364

Edilson Gonçales Liberal

Este foi o caso da PPP das escolas infantis do município de Belo Ho-
rizonte (BH), o pioneiro no país a tratar de educação, uma política pública 
tão necessária, de tanto apelo social e cantada em verso e prosa em qual-
quer plano de governo seja qual for a coloração partidária do postulante ao 
cargo político. Essa PPP, além de se tratar de um projeto pioneiro, pode ser 
considerada como bem-sucedida, seja por conta dos inúmeros artigos e es-
tudos a seu respeito, mas principalmente por seu planejamento e execução 
contratual até o momento.

Por essa razão, a importância de se analisar como um projeto que 
trouxe bons resultados até o momento, tratou a questão orçamentária e 
fiscal do ente federado que o realizou. Para isso, este trabalho faz um es-
tudo de caso sobre esse contrato, mas principalmente sobre as variantes 
orçamentárias e fiscais, desde seu planejamento, passando pela licitação e 
avaliando a execução contratual até o ano de 2020.

Este estudo de caso foi realizado a partir do acesso ao próprio pro-
cedimento administrativo da contratação – na época um documento com 
quase 7 mil páginas e 15 GB de documentos – e também com acesso à 
legislação orçamentária, documentos fiscais e pedidos de acesso à infor-
mação no município de BH; bem como com conversas com servidores do 
município, do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE/MG) e da Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN). Frise-se que dadas as limitações deste 
artigo, o estudo completo com todas as nuances, minúcias da contratação 
e das análises fiscais e orçamentárias pode ser acessado no trabalho de 
conclusão do mestrado profissional.

Assim, este artigo terá duas partes. A primeira fará uma breve des-
crição do que é o projeto da PPP das escolas de BH, alguns aspectos da 
licitação e também uma sucinta análise do contrato e dos termos aditivos 
desse projeto. Já a segunda parte tratará especificamente das questões or-
çamentárias e fiscais da contratação, analisadas em quatro vertentes: a) os 
marcos legais e regulamentares de uma contratação dessa tipologia; b) as 
questões orçamentárias e fiscais específicas da PPP da educação infantil 
de BH; c) o exame dos dados orçamentários, fiscais e financeiros de BH na 
contatação e seu desenrolar; e d) as boas práticas e os pontos a melhorar 
que puderam ser observados no estudo. E, por fim, a conclusão do artigo.
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1. A PPP da Educação Infantil de BH

1.1. O projeto, a modelagem e suas características

O município de Belo Horizonte, assim como muitos desses entes fe-
derativos brasileiros, teve grandes desafios para criação de vagas na educa-
ção infantil no início da primeira década dos anos 2000. Mais do que criar 
as vagas – o que já era de extrema importância – a rapidez para construção 
das unidades escolares para colocá-las em pronto funcionamento e assim 
diminuir o déficit era outro componente de extrema importância a desa-
fiar os gestores públicos à época.

Com o panorama e a problemática posta, foi escolhida como política 
pública para diminuição do déficit de vagas na educação infantil a constru-
ção e manutenção das unidades escolares via PPP, com o parceiro privado 
se responsabilizando pela construção das unidades educacionais, e, sua 
posterior manutenção por determinado prazo de tempo.

O projeto teve apoio do International Finance Corporation (IFC) do 
Banco Mundial – contratado pelo município para este, e outros projetos 
– e, na modelagem, escolheu-se a tipologia da concessão administrativa, 
onde o ente público fica responsável pelos pagamentos integrais ao parcei-
ro privado pela prestação do serviço e/ou execução das obras.

Assim, para o projeto inicial estimou-se para o parceiro privado a 
construção e a posterior manutenção de 32 (trinta e duas) Unidades Mu-
nicipais de Educação Infantil (UMEIs) e 5 (cinco) Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental (EMs)1.

Na modelagem do projeto, escolheu-se que os serviços prestados pelo 
parceiro privado seriam tão somente os relativos à estrutura física pro-
priamente dita, ou seja, relativos à construção e manutenção (física e de 
insumos) do prédio da unidade educacional especificamente; refletindo 
fielmente a Lei Municipal n. 10.377/2012 que autorizou a contratação. Não 
foram objetos da modelagem quaisquer atividades relacionadas a aspectos 

1 As UMEIs são unidades educacionais municipais destinadas ao ensino de crianças de zero a 
seis anos, e as EMs, por sua vez, são unidades educacionais municipais destinadas ao ensino de 
crianças e adolescentes de sete a quatorze anos.
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pedagógicos, de transporte escolar, ou associados à merenda por parte do 
parceiro privado.

Para fins de planejamento da contratação, foi realizado intenso es-
tudo de demanda, ou seja, qual seria o número de crianças atendidas pela 
PPP no decorrer do prazo da contratação.

Com esse estudo de demanda, que trouxe a informação de já existi-
rem 65 UMEIs e 186 EMs em funcionamento no município, que atendiam 
– em 2011 – 144.676 crianças e adolescentes; a modelagem chegou ao nú-
mero de escolas a serem construídas, e a um valor de desembolso de R$ 100 
milhões pela construção das escolas, e de R$ 39 milhões/ano para presta-
ção dos serviços da concessão – ou R$ 3,25 milhões/mês –, o que levaria a 
um prazo para amortização do investimento de 20 anos de contrato.

O prazo para construção das escolas foi de 24 meses e já no final do 
primeiro ano pelo menos 7 UMEIs e 3 EMs deveriam estar entregues, o 
que levou a modelagem a estipular contratualmente uma forma de paga-
mento parcial pelos serviços prestados; além de haver também previsão de 
um sofisticado modelo de avaliação de desempenho da concessionária, que 
influiria diretamente no valor da Contraprestação Mensal paga, por meio 
de 60 indicadores de qualidade e desempenho dos serviços prestados.

A modelagem ainda contou com sólido estudo para escolha da PPP 
como política pública a ser implementada para a construção dessas esco-
las. A metodologia escolhida foi a do Value for Money (VfM), que apontou 
uma ligeira vantagem econômica para BH realizar a construção e manu-
tenção das escolas pela PPP, em vez do próprio município construí-las e 
operá-las. Segundo os estudos, a vantagem financeira pela escolha da PPP 
seria de aproximadamente R$ 14 milhões no prazo da concessão, o que se-
ria aproximadamente 3,5% do valor da contratação. Não por outra razão, o 
VfM enfatizou muito os outros benefícios “não financeiros ou intangíveis” 
da escolha pela contratação da PPP, tais como melhor eficiência e qualida-
de nos serviços, melhor gestão por parte dos servidores de BH da área de 
educação em relação aos serviços, ao dia a dia da escola; entre outros.

Ainda, o projeto teve extrema preocupação com a matriz de riscos da 
contratação. O estudo dos riscos é denso, complexo e muito minucioso, o 
que reflete de certa forma o próprio arcabouço dessa tipologia de contata-
ção à época com o amadurecimento do instituto do estudo dos riscos, e a 
experiência com outras contratações como esta.
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O planejamento da contratação identificou 48 riscos, que foram di-
vididos em seis grandes vertentes com a alocação a cada parceiro da con-
tratação, além de estipular a estratégia para tratamentos e prioridade dos 
riscos. A representação gráfica dos riscos pode ser dada conforme o Qua-
dro 1, a seguir.

Quadro 1 – Matriz de riscos

Vertente  
dos riscos Risco

Alocação dos 
riscos

Público Privado
Projeto Todos os riscos relativos aos projetos X

Execução das 
obras

Alteração no local dos terrenos ou nas pró-
prias obras a pedido do FNDE X

Todos demais riscos relativos às obras X

Operacionais

Utilização empreendimento para outros fins e 
danos aos bens da concessão X

Impasses quanto aos aspectos operacionais Compartilhado
Todos demais riscos relativos a aspectos ope-
racionais X

Término anteci-
pado

Caducidade e Intervenção na concessão X
Rescisão Contratual consensual Compartilhado
Todos demais riscos relativos ao término 
antecipado X

Regulatórios

Passivo ambiental existente após assinatura 
contrato X

Todos demais riscos regulatórios (passivo 
ambiental, licenças, atraso desapropriações) X

Econômico-
-financeiros

Modificação unilateral do escopo do contrato, 
casos fortuitos e aumento de tributos X

Todos demais riscos econômico-financeiros(1) X
Fonte: Elaboração própria com base nos Estudos da Matriz de Classificação de Riscos. 
Procedimento Administrativo 01–102.246/11-20 da Prefeitura de Belo Horizonte.
(1) Como são muitos os riscos alocados ao parceiro privado nessa vertente, é interessan-
te nominá-los, mesmo que resumidamente: riscos cambiais, falência do concessionário, 
atraso no pagamento da contraprestação pública, lucro, erro na proposta comercial, ade-
quação da tecnologia, custo de capital, inflação, aumento dos preços equipamentos/mobi-
liário, não constituição da garantia pelo Poder Concedente e gestão tributária.
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Feitas as considerações sobre a alocação de riscos, a modelagem pre-
viu a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro na contratação 
por meio do Fluxo de Caixa Marginal (FCM). Essa metodologia de cálcu-
lo de reequilíbrio surgiu nas concessões de rodovias federais no final dos 
anos 2000 e foi logo regulamentada pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres em 2011. O FCM

[...] consiste na aplicação de um fluxo financeiro próprio a cada 
evento novo, surgido ao longo da execução contratual, conside-
rando, isoladamente, os investimentos não previstos no contrato 
original, tanto em relação às despesas quanto às receitas adicionais, 
valores respectivamente denominados [...] de “receitas marginais” e 
“dispêndios marginais”. [...] cada novo investimento aditivado im-
pactará o contrato original de forma condizente com a realidade 
econômica na qual ele se insere, mantendo inabalado o fluxo de 
caixa previsto no contrato original [...].2

No entanto, muitos contratos – e não só relacionados a rodovias – 
começaram a trazer o FCM como método de cálculo dessas concessões, 
e também não somente para novos investimentos, mas também para in-
vestimentos ordinariamente previstos contratualmente. Isso causou uma 
série de críticas ao modelo, com argumentos no sentido que o seu uso in-
discriminado – principalmente para eventos que não novos investimen-
tos – podem diminuir a lucratividade do parceiro privado, por conta da 
utilização da taxa de desconto do FCM no cálculo3. Essa mesma crítica 
pode ser utilizada também para sua utilização indiscriminada em novos 
investimentos, uma vez que a taxa de desconto do método invariavelmente 
é menor que a taxa de retorno do projeto, o que também vai diminuindo 
a lucratividade ao parceiro privado quanto mais reequilíbrios forem feitos 
pelo modelo.

De toda sorte, como se verá nos reequilíbrios que se sucederam nos aditi-
vos dessa contratação – como estes foram poucos –, não se tem como aquilatar 

2 Acórdão 2.927-49/2011-P do Tribunal de Contas da União (TCU).

3 RIBEIRO, M. P. 20 anos da Lei de Concessões. 10 anos da Lei de PPPs. Rio de Janeiro: Revolução 
eBook, 2015. p.181.
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se houve diminuição na lucratividade do projeto analisado neste artigo, mas é 
importante a ponderação sobre as críticas ao modelo de reequilíbrio.

Por fim, a modelagem ainda fez minuciosa menção a uma preocupa-
ção para que o edital do certame licitatório tivesse balizas claras quanto à 
qualificação técnica do parceiro privado a ser contratado. Para isso, utili-
zou-se dos instrumentos da Lei n. 8.666/1993 em relação a isto: empresa 
com pelo menos 10% de patrimônio líquido do valor da contratação e ates-
tados de qualificação técnica de ao menos 50% do valor a ser contratado e 
da área, tanto em relação às obras a serem construídas como dos serviços 
a serem prestados.

No entanto, como os valores da contratação e as construções e servi-
ços a serem prestados eram superlativos, os valores dos requisitos do edi-
tal também mostraram sua grandeza; com a comprovação de patrimônio 
líquido pela contratada de ao menos R$ 82 milhões, e atestados de capa-
cidade técnica de construção de ao menos 26 mil m² e também comprova-
ção de gestão predial – com pelo menos serviços de conservação, limpeza, 
manutenção, portaria e proteção de patrimônio – em prédios com área 
mínima de também 26 mil m².

1.2. A licitação, o contrato e os termos aditivos  
da PPP da Educação Infantil de BH

A licitação para esse projeto se desenvolveu pelo Edital de Concessão 
Administrativa 01/2012, pela modalidade licitatória de concorrência, com 
abertura indicada para o mês de junho de 2012.

Anteriormente, entretanto, as minutas do edital e seus 14 anexos foram 
apresentados para apreciação da população em geral, por meio de consul-
ta e audiência públicas. A consulta pública – que traz à Administração a 
necessidade de responder aos apontamentos da participação popular – teve 
razoável procura, e todos os apontamentos/questionamentos foram respon-
didos pela Prefeitura de BH, alguns deles resultando em alteração da minuta 
contratual, como no caso da manutenção da remuneração integral à con-
cessionária enquanto não fosse contratado o Verificador Independente para 
fins de apreciação do desempenho da concessionária. A audiência pública, 



370

Edilson Gonçales Liberal

por sua vez, também foi realizada, mas com procura popular muito menor, 
e com indicações mais genéricas dos populares presentes.

Publicado o edital, houve também vários pedidos de esclarecimentos, 
mas com esmagadora maioria relacionados aos projetos arquitetônicos e às 
especificações dos serviços, todos respondidos sem alteração editalícia. A 
visita técnica obrigatória prevista no edital teve razoável procura, e quase 
todas as empresas que a fizeram eram ligadas à área da construção civil, o 
que denotou ter o mercado avaliado o projeto como um empreendimento 
basicamente de obras, em que seu maior atrativo era a construção das uni-
dades escolares, relegando a segundo plano a prestação dos serviços.

Para a licitação previu-se a inversão de fases, em que o desconto seria 
dado no valor da contraprestação mensal, de R$ 3,25 milhões. Compareceram 
à sessão as empresas Odebrecht Participações e Investimentos S/A e Constru-
tora Norberto Odebrecht Brasil S/A, conjuntamente, sob a denominação de 
“Consórcio Educar”, e a segunda a Construtora Andrade Gutierrez S/A.

Após a abertura dos envelopes de preços e habilitação foi declarado 
vencedor do certame o “Consórcio Educar”, que apresentou proposta de 
R$ 3,246 milhões, com deságio de aproximadamente 0,12% do valor má-
ximo permitido pelo edital (ou, desconto de 4 mil reais). Foi formalizada a 
SPE INOVA BH S/A, que assinou o Contrato de Concessão Administrativa 
01/2012 com a prefeitura de BH em 24 de julho de 2012.

Essa contratação teve poucos termos aditivos, considerada sua ex-
tensão temporal até março de 2020. Pelo portal de transparência de BH, 
tem-se até aquela data oito Termos Aditivos, aos quais procederemos uma 
análise resumida, com citação do seu objeto, bem como sua localização no 
tempo do desenrolar contratual.

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 22 de fevereiro de 2013 e 
teve como objetivo a prorrogação contratual do prazo para o Poder Con-
cedente constituir as garantias em favor da Concessionária, sem o quê, por 
força contratual essa parte poderia exigir a extinção do contrato. Com isso, 
o prazo para constituição das garantias foi prorrogado em 180 dias.

O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 21 de novembro de 2013 
e teve como escopo atender as alterações da Lei Municipal de Belo Hori-
zonte n. 10.633/13, que adequou a legislação municipal às alterações na 
Lei Federal de PPPs, perpetradas pela Lei Federal 12.766/2012. Como a 
alteração legislativa trouxe o instrumento do aporte de recursos públicos, 
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com isenção de CSLL e da base de cálculo do PIS/PASEP desses valores, o 
reequilíbrio era mandatório. O TA substituiu o conceito de contrapartida 
pelo investimento na obra pelo conceito de aporte público, com o respec-
tivo benefício fiscal.

O Terceiro Termo Aditivo foi assinado em 25 de junho de 2014 e seu 
escopo foi o aumento do número de UMEIs, de 32 para 46; um aumento 
de 14 unidades, ou 43,75%, ao objeto do contrato de concessão, e também 
a definição de prazos para o município disponibilizar os terrenos para a 
construção dessas novas unidades.

Esse TA teve novo VfM, e o reequilíbrio aumentou o valor da cons-
trução das escolas de R$ 100 para R$ 150 milhões, e o valor da contrapres-
tação mensal de R$ 3,246 para R$ 3,915 milhões.

O 3º TA de certa forma denota que a PPP teve relativo sucesso, uma 
vez que a decisão de aumentar o número de escolas – embora não tenha 
aparecido no procedimento administrativo – certamente decorreu disso. 
Além disso, o termo aditivo tocou em um ponto sensível dos contratos de 
longo prazo: a possibilidade de aumentar o seu escopo, sem se atentar aos 
limites do artigo 65 da Lei n. 8.666/19934 (25-50%).

4 A doutrina nacional já examinou a questão dos limites do § 1º do artigo 65 da Lei n. 8.666/1993 
aos contratos de concessão e PPPs. Em relação aos primeiros Marçal Justen Filho e Maria Sylvia 
Zanela Di Pietro já se posicionaram a respeito da inaplicabilidade daqueles limites às concessões 
da Lei n. 8.987/1995. É certo também que estes doutrinadores não se debruçaram especificamente 
sobre contratos de PPP. Autores mais afeitos ao campo das PPPs, como Maurício Portugal Ribeiro 
e Lucas Navarro Prado, defendem a inaplicabilidade de quaisquer limites a contratos de PPPs, a 
uma pela própria dicção da sua lei que foi expressa em relação aos dispositivos da Lei 8.666/1993 
que se aplicariam aos contratos de PPP; e a duas em razão da lógica econômica dos contratos 
serem diferentes, já que contratos de longo prazo atrairiam a possibilidade de maiores alterações, 
ao passo que em contratos de prazos menores (8.666/1993) faz sentido licitar em espaços mais 
curtos de tempo, em busca de adequações de suas condições.
No mesmo sentido, mas sob argumento levemente diferente, Vera Monteiro também defende 
a inaplicabilidade de tais limites, uma vez que os contratos de concessão (incluídas as PPPs) 
encontram limite no objeto contratado e não no valor do contrato.
Também no mesmo sentido, Gabriela Miniussi Engler Pinto, defende que os contratos de 
parcerias não devem ter limitador algum para aumentos quantitativos, muito menos aqueles do 
art. 65 da Lei n. 8.666/1993, uma vez que aqueles têm base lógica muito diferente dos realizados 
pela Lei n. 8.666/1993, com prestações contratuais muito mais claras nestes segundos; já que 
os primeiros – por serem de longo prazo – atraem para si muito mais fortemente o conceito 
de incompletude contratual. Segundo a autora, há dificuldade de se estabelecer em que bases 
se darão os 25% (valor do contrato, número de itens, etc.); e também – principalmente – por 
conta da dicção do artigo 22 da Lei n. 13.448/2017, que reza que aqueles limites não se aplicam 
aos contratos de parcerias. A este artigo deve ser dada interpretação ampla e extensiva, a fim de 
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Por fim, quase três meses depois da assinatura do TA, a Controla-
doria-Geral do município de Belo Horizonte protocolou procedimento de 
consulta junto ao TCE/MG, questionando a respeito da aplicação dos limi-
tes do parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei n. 8.666/1993 aos contratos 
de parceria público-privada (processo 9325295).

O Quarto Termo Aditivo foi assinado em 13 de novembro de 2015 
e teve como objeto: (i) instituir o banco de horas em substituição aos dez 
sábados letivos onde se realizariam serviços de portaria, auxiliar admi-
nistrativo e higiene e limpeza; (ii) reequilibrar o contrato em virtude do 
aumento do ISSQN na prestação de serviços e construção, o que atingiu 
diretamente o contrato; e (iii) aumentar o prazo do contrato em onze dias 
em razão do atraso na liberação de licenças por parte do município.

O Quinto Termo Aditivo foi assinado em 26 de janeiro de 2018, e 
perpetrou a readequação do aporte público mensal ao total de unidades 
já construídas e de acordo com as novas unidades a serem construídas, 
conforme autorização do Terceiro TA.

O Sexto Termo Aditivo foi assinado em 3 de outubro de 2018, e aten-
deu a pleito do parceiro privado que demonstrou intenção de vender a 
Sociedade de Propósito Específico (SPE), titular da concessão para outra 
empresa. Em 3 de abril de 2018 a concessionária enviou pedido de per-
missão de venda ao Poder Concedente, com intenção de alienação para 
a Transportes Pesados Minas S/A (TRANSPES), empresa de transportes 
sediada em Betim/MG.

O Sétimo Termo Aditivo foi assinado em 17 de outubro de 2018, e ainda 
tratando da venda acionária da SPE, alterou o Sexto TA para fins de indicação 
pela concessionária originária, de empresas de construção para novas obras de 
ampliação de UMEIs já edificadas ou construção de novas unidades.

O Oitavo Termo Aditivo foi assinado em 21 de janeiro de 2020 e tem 
relação, novamente, com a constituição das garantias pelo Poder Públi-
co para atender as despesas do contrato diante do parceiro privado; em 
estreita relação com o 1º Termo Aditivo. Além disso, pelo 8º TA o Poder 
Concedente autorizou que o agente fiduciário – em caso de necessidade 

alcançar até mesmo contratos já em andamento quando da edição da lei; já que seu surgimento 
ocorreu exatamente para aplacar o entendimento há muito defendido por especialistas no tema.

5 Ainda não julgado até março de 2022.
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de execução de garantias previstas – procedesse a imediata vinculação do 
fluxo de recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), referentes à Quota Municipal do Salário-Educação 
(QSE) para fazer frente às despesas com a PPP objeto deste estudo, caso 
necessária a execução dos valores de garantia.

Este é – de forma concisa, mas no que interessa a este artigo – o en-
cadeamento contratual e dos termos aditivos desse contrato de concessão 
até março de 2020.

2. Questões Orçamentárias e Fiscais das PPPs

2.1. Marcos legais e regulamentares

Ao colocar em marcha um projeto de PPP, há uma série de baliza-
mentos orçamentários e fiscais que devem ser observados, primeiramente 
no próprio delineamento do projeto e, posteriormente, durante o anda-
mento da contratação.

Esses balizamentos estão – de certa forma – espraiados em algumas 
poucas normas e regulamentos, mas grande parte deles estão na própria lei 
definidora das PPPs, a norma de número 11.079/2004; e estão mais concen-
trados em seu artigo 10, conforme demonstra o Quadro 2, a seguir.

Quadro 2 – Resumo das disposições fiscais e orçamentárias  
da Lei n. 11.079/2004 (Lei de PPPs)

Dispositivo Descrição

Art. 4º, inciso IV Diz que uma das diretrizes para contratação das PPPs é a respon-
sabilidade fiscal.

Art. 10, inciso I, 
alínea “b”

Diz que as despesas criadas ou aumentadas pelas PPPs não afe-
tarão as metas e resultados fiscais do Anexo de Metas Fiscais da 
LDO, devendo seus efeitos nos exercícios financeiros seguintes 
serem compensados ou pelo aumento de receita, ou diminuição 
de despesa.

Art. 10, inciso I, 
alínea “c”

Diz que as PPPs – observada a regulamentação da STN – obser-
varão os limites e condições de endividamento dos artigos 29, 30 
e 32 da LRF.

Art. 10, inciso II Elaboração de estimativa de impacto orçamentário-financeiro 
nos exercícios que devem vigorar o contrato.
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Art. 10, inciso III
Declaração do ordenador da despesa de compatibilidade das obri-
gações do contrato com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e sua previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Art. 10, inciso IV
Estimativa do fluxo de recursos públicos é suficiente para o cum-
primento – durante a vigência do contrato, e por exercício finan-
ceiro – das obrigações contraídas pela Administração.

Art. 10, inciso V Que o objeto do contrato esteja previsto no Plano Plurianual 
(PPA) em vigor.

Art. 22
Diz que a União só poderá contratar PPP quando a soma das des-
pesas de caráter continuado das parcerias já contratadas não tiver 
excedido, no anterior, 1% da receita corrente líquida.

Art. 25 A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) editará normas a respei-
to da consolidação das contas públicas aplicáveis às PPPs.

Art. 28

Diz que a União não poderá conceder garantia, nem realizar 
transferências voluntárias a estados ou municípios se a soma das 
despesas de caráter continuado das PPPs contratadas desses entes 
tiver excedido 5% da receita corrente líquida projetada para os 
respectivos exercícios.

Fonte: Elaboração própria com base nos dispositivos da Lei n. 11.079/20014.

Como se pode notar do quadro acima, das disposições que a pró-
pria lei de PPPs frisou em relação a questões fiscais e orçamentárias; esses 
dispositivos dizem respeito, e podem ser sintetizados, relativamente a três 
grandes grupos de normas: (i) as relativas a limites e condicionantes fis-
cais impostos pela LRF; (ii) as relativas às leis orçamentárias propriamente 
ditas; e (iii) a normatização da contabilização das despesas com PPPs por 
parte da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Em relação aos limites e condicionantes fiscais (i), a legislação prega 
que as despesas com PPPs respeitarão o Anexo das Metas Fiscais (AMF) 
presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), especificamente em 
relação ao resultado nominal e primário, e as despesas obrigatórias de ca-
ráter continuado; que são os demonstrativos do AMF que dizem respeito 
especificamente às PPPs (Demonstrativos 1 e 8, respectivamente). Ain-
da, é limitador fiscal que a condição do ente que instituirá a PPP respeite 
os limites de endividamento; e que seja feita uma estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro durante todo o contrato com demonstração da 
suficiência de fluxo de recursos para a contratação.

Em que pese não estejam no núcleo de dispositivos orçamentário-fis-
cais da norma no artigo 10, há sérias restrições para a União e para estados/
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municípios que contratarem PPPs com inobservância de limites percentuais 
da Receita Corrente Líquida (RCL) dos artigos 22 e 28, respectivamente.

Já no que toca ao item (ii), é necessário que as despesas com a PPP 
estejam – além de previstas – em compatibilidade entre as leis orçamentá-
rias: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 

Por fim, em relação ao item (iii) a normatização da classificação fis-
cal das despesas com PPPs era feita pela Portaria 614/2006 da STN, muito 
criticada pela doutrina e em franca rota de choque com outros regulamen-
tos da própria STN. Assim, pela Portaria 841/2021 foi revogada a Portaria 
614/2006 sobre a contabilização e classificação das despesas das PPPs.

No entanto, não é somente na Lei n. 11.079/2004 que se encontram 
dispositivos a regular as questões orçamentárias/fiscais das PPPs; há outros 
regulamentos que prescrevem documentação a respeito dessas parcerias.

O primeiro deles é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 
o RREO. A partir de 2009 – desde a primeira edição do Manual Técnico 
de Demonstrativos Fiscais, portanto – houve regulamentação por parte da 
STN acerca dos anexos que a LDO deveria apresentar, com a adição de mais 
alguns documentos para composição da elaboração do RREO. Um desses 
documentos, é o anexo específico do “Demonstrativo das Parcerias Público-
-Privadas”; onde se procede – bimestralmente – a projeção das despesas com 
os contratos para o ano em curso, e para os nove seguintes, e a constatação 
dos números do ano anterior; além do registro de ativos e passivos daquelas 
concessões. Atualmente, o Manual de Demonstrativos Fiscais, versão 2022 
(12ª edição), aprovado pela Portaria STN n. 924 de 8 de julho de 2021, conti-
nua com esse anexo específico a respeito das PPPs (Anexo n. 13).

Outro regulamento a tratar de PPP é o Relatório de Gestão Fiscal, 
o RGF. O RGF – assim como RREO – também é determinado pela LRF, 
e tem extrema importância por apresentar o cumprimento – pelos entes 
federados – dos limites estabelecidos para algumas despesas instituídos 
pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse anexo é muito famoso 
no meio dos interessados ou que militam com as finanças públicas, por ser 
o documento que apresenta a consolidação das despesas com pessoal, e o 
consequente atendimento (ou não) dos limites da própria lei em relação 
àquelas despesas. Hoje em dia, a 12ª edição do Manual de Demonstrativos 
Fiscais (versão 2022), instituída pela Portaria STN n. 924 de 8 de julho de 
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2021, continua trazendo o anexo de “Demonstrativo da Dívida Consolida-
da Líquida”, que tem campo específico a respeito das PPPs.

É importante destacar que embora haja previsão de se colocar as des-
pesas com PPPs no RGF, elas não compõem o cálculo da Dívida Consoli-
dada (mesmo a Líquida), estando lá – acreditamos – somente para aferição 
e ciência da grandeza dos números.

Por fim, outro regulamento que tem disposições acerca das PPPs é o 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). A versão 
atualmente vigente é a da Portaria STN n. 1.131, de 4 de novembro de 2021, 
em sua 8ª edição. Mas, no que nos interessa, pelo menos desde a 4ª versão 
(para o exercício de 2012), publicada pela Portaria STN n. 406, de 20 de ju-
nho de 2011, o manual vem trazendo disposições para a contabilização das 
PPPs. Por essa razão, a Portaria STN n. 614/2006 caiu em desuso e durante 
muito tempo foi sobreposta pelos regramentos do MCASP.

2.2. Do atendimento dos requisitos orçamentários/
fiscais pela PPP das escolas infantis de Belo Horizonte

Colocados os requisitos orçamentários e fiscais presentes nos diplo-
mas legais e regulamentares, surge a necessidade de se apontar se a PPP em 
questão atendeu a esses ditames. O primeiro lugar a se procurar por esses 
requisitos em um estudo de caso é no próprio procedimento administrati-
vo da contratação.

Em relação aos requisitos da própria Lei das PPPs pode-se afirmar 
que estavam presentes no procedimento administrativo o PPA, exatamen-
te com a previsão da contratação da PPP com saldo orçamentário. É certo 
que o PPA quando da edição da lei que o previa originalmente não tinha 
menção à PPP aqui estudada; no entanto, houve uma modificação do Pla-
no Plurianual 2010-2013 pela Lei Municipal n. 10.376/2011, com a previ-
são da contratação. Confrontado o PPA com aquele presente no Portal da 
Transparência do Município confirma-se que é o mesmo documento.

Já os requisitos do artigo 10, I, alíneas “a” e “b”, II e IV6 foram satis-
feitos pela juntada ao procedimento administrativo de alguns documentos 

6 “Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade 
de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a:
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pelo Secretário Municipal de Finanças. Foi juntado uma espécie de resumo 
do Value for Money, com fins a subsidiar a conveniência e a oportunidade 
da contratação e a escolha pela PPP.

Ainda, foi juntado pelo Secretário documento intitulado “Estimativa 
do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios em que deva vigorar o 
contrato de parceria público-privada, em atendimento ao art. 10, inciso II 
da Lei n.º 11.079/2004”. Esse documento trouxe tabela com a projeção dos 
pagamentos a serem feitos por BH durante todo o desenrolar do contrato, 
além da projeção da RCL e comprometimento de seu percentual.

Portanto, além de atender o inciso II do artigo 10 da Lei de PPP, o do-
cumento também atenderia o inciso IV, já que trouxe a estimativa do fluxo 
de recursos suficientes para atendimento do projeto. Por fim, no final do 
documento o Secretário ainda informou que o contrato não compromete-
ria as metas fiscais do município o que atenderia a alínea “b” do inciso I 
do artigo 10, sem, no entanto, haver a juntada de qualquer anexo da LDO 
nesse sentido no procedimento administrativo.

Para atender ao requisito de endividamento do artigo 10, I, “c” da 
Lei de PPP, consta no procedimento administrativo também declaração do 
Secretário de Finanças que a contratação não teria impacto ilegal sobre as 
operações de crédito externo e interno do município; bem como também 
não violariam os limites e condições de concessão de garantia de BH em 
operações de crédito interno e externo.

I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre:
a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que 
justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada;
b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas 
no Anexo referido no § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo 
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de 
receita ou pela redução permanente de despesa;
c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a observância 
dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da [LRF], pelas obrigações 
contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato;
II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva 
vigorar o contrato de parceria público-privada;
III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração 
Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão 
previstas na lei orçamentária anual;
IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência 
do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública.”
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Como a alínea “c” faz menção especificamente à norma editada pela 
STN, e como o MCASP vigente à época da contratação (2011-2012) ainda 
não fazia menção expressamente à contabilização das despesas com PPP, a 
norma da STN vigente era a Portaria 614/2006.

Assim, o comando legal seria satisfeito com a demonstração da conta-
bilização das projeções despesas do contrato, e que esses números não in-
fluenciariam o componente de dívida ou de operações de crédito do ente. O 
próprio comando legal abre uma faculdade ao gestor público da elaboração 
ou não de tal documento, na medida em que a locução “quando for o caso” 
logo no início da alínea “c”, pode levar a interpretações no sentido da desne-
cessidade da elaboração de tal documento ou mesmo de seus cálculos7. De 
toda sorte, a apresentação da “declaração” no procedimento administrativo, 
a par de dar atendimento ao comando da Lei de PPP, não deixa de ser um 
sinal da dificuldade de aplicação pelos entes das definições e balizas da regu-
lamentação da STN em relação à contabilização dos contratos de PPP.

Por fim, para atender o disposto no regramento do artigo 10, III da 
Lei de PPPs, tem-se no procedimento administrativo declaração intitulada 
“Declaração do Ordenador de Despesas Atestando a Compatibilidade dos 
Gastos com as Leis Orçamentárias Municipais”, da então Secretária Mu-
nicipal de Educação, de que as despesas do então futuro contrato de con-
cessão constavam do Plano Plurianual do município; e que a contratação 
estava de acordo e com despesas compatíveis com a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e Lei Orçamentária Anual do município.

Confrontando-se efetivamente com as leis citadas, é possível encon-
trar na LDO de 2012 (Lei Municipal n. 10.236/2011) menção à obrigatorie-
dade da LOA prever desembolsos para parcerias público-privadas; além de 
mencionar também – expressamente – a impossibilidade de limitação de 
empenho quando se tratar de PPPs.

7 Em resposta a Pedido de Acesso à Informação, a Prefeitura de Belo Horizonte – por meio de sua 
Secretaria de Fazenda e Subsecretaria de Contadoria Geral do Município (SUCGM) – afirmou 
que a contabilização das despesas com a PPP da Educação “foram feitas em conformidade com os 
procedimentos previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, bem 
como todos os demais procedimentos contábeis do Município” (Pedido de Acesso à Informação 
31.00046080/2020-20).
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Da mesma forma, a LOA de 2012 (Lei Municipal 10.369/2011) também 
consignou em seus anexos as despesas para a implantação do projeto da PPP 
das escolas municipais de BH, com rubrica orçamentária de R$ 60.611.450,00.

Os requisitos até agora declinados podem ser considerados como 
condições para instauração do projeto de PPP. Existem também exigên-
cias fiscais para contratações dessa tipologia quando da sua execução con-
tratual, ou seja, no seu desenvolvimento. Vamos a eles.

O primeiro deles é o Anexo de Metas Fiscais (AMF) da LDO, que é 
apresentado todo ano. O Demonstrativo 1 do AMF – que tem dados sobre o 
resultado nominal e primário – com necessidade de informação sobre PPPs 
é obrigatório desde 2009, no entanto, foi apresentado por BH dessa maneira 
somente na LDO de 2017, ou seja, 5 anos depois da contratação; quando fez 
menção à existência de três contratos de PPP que o município de antemão já 
tinha àquela altura: o das escolas infantis, o de resíduos sólidos e o de apoio 
não essencial a centros de saúde.

Já o Demonstrativo 8 do AMF – relativo às Despesas Obrigatórias de 
Caráter Continuado – também é obrigatório desde 2009, no entanto so-
mente foi elaborado pelo município de Belo Horizonte no Anexo da LDO 
a partir de 2018.

O segundo dos instrumentos fiscais de desenvolvimento das PPPs é o 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, que tem anexo es-
pecífico a tratar desses tipos de contrato: trata-se do Anexo 13. Esse anexo, 
tem obrigatoriedade de apresentação desde 2008. De acordo com o Portal de 
Transparência de Belo Horizonte, tal anexo é elaborado pelo município des-
de 2015. Como o contrato das escolas infantis é de 2012, por pelo menos três 
anos, portanto, não houve a elaboração de dito anexo pelo município, pelo 
menos que estejam disponibilizados no website da transparência da Prefei-
tura de Belo Horizonte. Em contato com o município, a informação é que os 
instrumentos fiscais estão todos no Portal de Transparência.

Por fim, o terceiro dos instrumentos fiscais de desenvolvimento das 
PPPs é o Anexo número 2 do Relatório de Gestão Fiscal – RGF. Esse anexo 
– que trata da dívida consolidada e de sua variante líquida – é de elabora-
ção obrigatória dos entes federados, inclusos municípios, desde a 2.ª edição 
do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) da STN, para o exercício fi-
nanceiro de 2010. Do exame do Portal de Transparência do Município de 
Belo Horizonte, desde a contratação da PPP objeto deste trabalho (2012), 



380

Edilson Gonçales Liberal

a primeira LDO que trouxe anexo do RGF a declinar as despesas com os 
contratos de PPP no anexo da dívida consolidada ocorreu em 2015; poste-
riormente, portanto, à obrigação normativa junto à STN e à celebração do 
contrato examinado neste trabalho.

Como se vê, há uma certa defasagem na apresentação dos instrumen-
tos fiscais de desenvolvimento das PPPs conforme determinado pela STN, 
comparado ao realizado pelo município. As informações fiscais relativas às 
PPPs ficaram por razoável período sem confrontação com os instrumen-
tos elaborados pela própria STN para tanto. Não há nas leis de diretrizes 
orçamentárias qualquer menção a razão dessa defasagem. Da experiência 
prática de contabilização por parte de entes públicos, são comuns reclama-
ções acerca de dificuldades no preenchimento, conceituação e até mesmo 
questionamentos sobre a eficácia das instruções e manuais da Secretaria 
de Tesouro Nacional. Com efeito, a elaboração dos manuais da STN sem-
pre causa alguma apreensão nas contabilidades dos entes federados, já que 
por apresentarem status quase que de norma legal, a pressão para alterar 
procedimentos consolidados sempre causava um certo desconforto naque-
les órgãos públicos. No entanto, da experiência das finanças públicas, esse 
modo de proceder geralmente não se trata de atitudes deliberadas para não 
utilização dos instrumentos, mas mais uma questão de adequação pau-
latina às novas normatizações da STN que, como se sabe, tem alterações 
praticamente todos os anos.

2.3. Do panorama orçamentário/fiscal de BH e a PPP

Quando se trata de projetos como o das escolas infantis de BH, a pri-
meira questão que nos aparece – que o próprio senso comum se encarrega 
de nos trazer – já que se trata de PPPs Sociais, diz respeito aos dispêndios 
financeiros públicos para a realização desses projetos. Como há vinculação 
constitucional de recursos à saúde e à educação, e em percentuais relativa-
mente altos do orçamento dos entes públicos, imagina-se – por corolário ló-
gico – que o caminho para uma PPP Social seja mais “tranquilo” do que um 
projeto de infraestrutura mais “hard”, como de saneamento, por exemplo.

Como essa PPP é relativa à área da educação o primeiro ponto a se 
analisar é como foi o impacto nas despesas dessa rubrica e o atendimen-
to do percentual constitucional. A Constituição Federal estabelece que os 
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municípios destinarão – pelo menos – 25% da receita de impostos e trans-
ferências correntes para a educação. Belo Horizonte, ainda, com a Emenda 
à Lei Orgânica 26 de 28 de dezembro de 2012, destinou mais 5% para essa 
rubrica, mas com a ressalva que seria respeitado, pelo menos, o percentual 
da Constituição. Como se vê, é um panorama orçamentário-financeiro 
muito propício para um projeto como uma PPP para construção e ope-
ração de escolas; já que há orçamento e fluxo financeiro constante para 
suportar um projeto destes. Ademais, como BH já contava com 65 UMEIs 
e a PPP (com o 3º TA) aumentou esse número em mais 46 unidades – ou 
seja, mais de 70% só com esse tipo de escola – é natural se perquirir como 
foi o atendimento do percentual constitucional.

A resposta a essa pergunta é positiva; os dados desde 2003 indicam 
cumprimento do mandamento constitucional; e até 2015 inclusive dos 30% 
da Lei Orgânica de BH. A arrecadação com impostos e transferências – 
que é o lastro para as despesas com educação – tem uma curva ascenden-
te quase contínua, com uma pequena estabilização somente nos anos de 
2008-2009; o que dá certa folga a projetos na área da educação.

Da mesma forma que a receita, a dívida pública assume função de ex-
trema importância no panorama orçamentário-fiscal dos entes federados, 
principalmente quando se cogita altos investimentos em projetos como o 
aqui analisado, o que fatalmente poderá demandar endividamento.

Analisando-se os dados da dívida também desde 2003 tem-se – como 
nas receitas – uma curva acentuada de crescimento no decorrer do tem-
po; com um aumento médio do estoque da dívida de aproximadamente 
17,80% de 2003 para 2015, a partir de quando a curva apresentou tendên-
cia de baixa. Mesmo assim, não houve por parte de BH extrapolação do 
limite de 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida determinado pela Resolução 
do Senado 40/2001 em nenhum período da série analisada; já que na ava-
liação dos dados de 2003-2020, feita uma média do período analisado, o 
percentual de endividamento ficou em aproximadamente 24,14% do limite 
máximo estabelecido pela Resolução do Senado Federal, sendo o maior 
percentual de 43,96% em 2015.

Tratando-se de Receita Corrente Líquida (RCL), importante indi-
cador das normas de finanças públicas – e que baliza também as despesas 
com PPPs por conta dos artigos 21 e 28 da Lei desses contratos –, tem-se 
que seu cálculo é bastante sedimentado nos entes federados, mas não total-
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mente isento de críticas; uma vez que alterações bruscas em qualquer ru-
brica de seu cálculo podem influenciar decisivamente no número da RCL; 
e dar uma certa condição favorável para os índices de pessoal, dívida e, no 
caso deste artigo, da contratação de PPPs.

Como seu cálculo é feito com o mês analisado e mais os onze ante-
riores, qualquer movimento mais brusco nas rubricas – mormente àqueles 
não ligadas a esforço arrecadatório do próprio ente federado – pode dar 
uma falsa percepção de excelentes números na RCL, quando aqueles são 
simplesmente bons, ou até mesmo ruins.

O comprometimento da RCL em relação à PPP da educação de BH 
sempre esteve em patamares aceitáveis e dentro do balizamento legal do 
artigo 28 da Lei n. 11.079/2004, mesmo nos percentuais mais restritivos 
que o dispositivo já teve (1 e 3%). Avaliando-se o período desde a assina-
tura do contrato (2012), somente em 2015 as despesas da PPP das escolas 
infantis atingiram o percentual de 1,99% da RCL. Nesse ano se deu grande 
parte dos pagamentos da construção das escolas na PPP, valor ainda alta-
mente influenciado pelo aumento no número de escolas perpetrado pelo 
3º Termo Aditivo.

No entanto, a PPP das escolas infantis é somente um dos contratos que 
BH tinha à época. Belo Horizonte, e Minas Gerais de maneira geral, têm 
destacada atuação em relação a projetos de concessões e PPPs no cenário 
nacional. Há vários projetos em estudos e/ou andamento e, portanto, a exis-
tência de vários contratos daquela tipologia é natural; e o surgimento dos 
projetos aconteceram não só por conta do próprio pioneirismo do estado e 
sua capital, mas também da experiência que os órgãos municipais/estaduais 
foram acumulando em relação a esses contratos conforme eles aconteceram.

Acredita-se, por exemplo, que essa cultura tenha sido um dos motivos 
para que a PPP da educação demonstrasse o desenvolvimento contratual 
relativamente estável que apresentou até agora; já que desde seus estudos 
iniciais, esse contrato atravessou duas administrações municipais, de co-
lorações ideológicas distintas. Mas existem outros motivos, tais como o 
próprio objeto do contrato e o corpo técnico não só das próprias secreta-
rias envolvidas, mas também da PBH Ativos, constituída especificamente 
para auxiliar a elaboração de estudos desses contratos de longo prazo, e 
contando com profissionais de muita experiência nesse tipo de projetos. 
Esse cenário traz não só segurança, mas qualidade nas discussões antes, e 
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durante o desenrolar dos contratos. Por fim, a própria política pública da 
educação, tema tão sensível e de grande apelo perante a população foi fator 
determinante para essa estabilidade contratual.

Com isso, o terreno em Belo Horizonte sempre foi fértil para o acon-
tecimento de contratos desse tipo. No período analisado neste artigo, havia 
em BH quatro contratos em andamento de PPPs: este das escolas infantis; o 
do Hospital Metropolitano, da Iluminação Pública e o de Resíduos Sólidos.

Do exame dos dados das LOAs e LDOs de 2003 a 2020, bem como do 
Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária de Belo Horizonte do 6º bimestre 
de 2019, tem-se que o município sempre atendeu os ditames da lei em re-
lação ao comprometimento da RCL pelas despesas de PPPs. Mesmo assim, 
alguns anos apresentaram forte comprometimento, como em 2015, ano 
em que esse percentual chegou a 3,17%, motivado basicamente pelas des-
pesas exatamente da PPP das escolas infantis, de aproximadamente R$ 156 
milhões; quase três vezes maior que a do Hospital Metropolitano e quase 
cinco vezes maior que a de resíduos sólidos no mesmo ano. Como já dito, 
nesse ano grande parte dos pagamentos ospitalpela construção das escolas 
aconteceu, o que certamente motivou esse incremente no índice.

Por fim, em que pese nos anos seguintes o comprometimento da RCL 
tenha ficado em números mais confortáveis, por volta de 2,5%; é importante 
pontuar que a projeção das despesas futuras já indica que o índice passará 
dos 3% por volta de 2022 com direção firme no sentido de alcançar rapida-
mente os 3,5%; o que pode ser um agravante em um ambiente em que esses 
contratos são naturais e tendem a acontecer e/ou serem aumentados.

3. Boas Práticas e Pontos a Melhorar  
Observados no Estudo

3.1. Boas práticas

Do exame do procedimento administrativo da parceria público-pri-
vada das escolas infantis de Belo Horizonte, de seu desenrolar contratual, 
bem como dos apontamentos e análises já feitos neste artigo, temos al-
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gumas boas práticas relacionadas às questões orçamentárias e fiscais que 
merecem ser destacadas.

Um ponto que merece destaque, encontrado tanto nos documentos 
do procedimento administrativo, como nas conversas com servidores de 
BH e nas próprias leis orçamentárias é a extrema preocupação dada ao 
componente fiscal e orçamentário do município com as parcerias público-
-privadas. A simples lembrança de que as despesas ocorrerão por muito 
tempo nos instrumentos contábeis do ente federado ronda, com alguma 
insistência, os documentos do procedimento administrativo e os discursos 
de servidores e dirigentes.

É claro que há o próprio enforcement da Lei de PPP, cujo desenho do 
artigo 10 pode ser considerado como indutor de comportamentos a mante-
rem o equilíbrio das contas públicas; no entanto, consideramos como boa 
prática o zelo e a busca pelo atendimento das balizas orçamentárias/fiscais 
para instauração e desenvolvimento de PPPs, o que acreditamos tenha sido 
inclusive fator determinante para o relativo sucesso dessa contratação.

Ainda, pode ser considerada boa prática a informação logo no início 
da contratação – quando da apresentação dos fluxos financeiros de de-
sembolso da PPP – do comprometimento da RCL (mesmo que projetada) 
durante todo o contrato. Essa ação, que tenta demonstrar a capacidade do 
município de suportar os fluxos de despesas da contratação, mesmo que 
por instrumentos questionáveis – a RCL e o próprio artigo 28 da Lei de 
PPP – mas preliminarmente à contratação, já nos dá sinais de que há estu-
dos e preocupação, por esses instrumentos que seja, de viabilidade quanto 
à pujança desses números. Isso denota por parte da Administração uma 
preocupação muito salutar com as finanças públicas.

Por fim, outra boa prática observada foi em relação aos próprios 
instrumentos orçamentários do município. O contrato deste estudo sem-
pre teve a previsão regrada e estabelecida nas leis orçamentárias do ente. 
Em que pese seja uma obrigação legal a presença de tais valores para seus 
dispêndios, não deixa de ser uma boa prática às menções que tais instru-
mentos fazem às impossibilidades de limitações de empenho das despesas 
desses contratos, ou ainda a impossibilidade de retirada de dotação orça-
mentária das despesas das PPPs para alocação em outra rubrica.

Esse tipo de preocupação da Administração em sempre deixar os va-
lores reservados nos instrumentos orçamentários para tais contratos, em 
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que pese não os transforme em garantia absoluta de que esses dispêndios 
aconteçam nos contratos aos quais aludem, não deixa de ser uma maneira 
de tranquilizar os parceiros privados que entabulam essas avenças com 
o município de que – pelo menos os instrumentos orçamentários – têm 
preocupação com a destinação de tais recursos.

3.2. Pontos a melhorar

O primeiro ponto que surge passível de melhora diz respeito aos 
próprios instrumentos de execução orçamentária previstos na LDO e que 
acompanham os contratos de PPP desde seu planejamento até praticamen-
te o seu fim. Primeiramente não foi apresentado no próprio procedimento 
administrativo o Anexo de Metas Fiscais (AMF) da LDO tal qual preconi-
za o artigo 10, I, “b” da Lei de PPP. Ainda, à época da contratação Belo Ho-
rizonte não produzia os anexos da LDO tal qual o mandamento da STN. 
Os anexos eram feitos, inclusive com o nome respectivo, mas não com as 
informações e no modelo apresentado pela STN.

Em que pese possa se entender a reticência em se alterar os instru-
mentos fiscais conforme a STN promova as alterações de suas normas, que 
da prática das finanças municipais tem a ver mais com a realidade local 
e seus sistemas informatizados do que efetivamente com um descumpri-
mento deliberado das normatizações da STN, o fato é que a apresentação 
das informações na linha do estabelecido pela STN traz facilidade de en-
tendimento e mais transparência para os números; além de possibilitar a 
realização de comparações com outros entes federados, o que diminuiria 
(ou até mesmo anularia) a influência de números que podem ter valores 
enviesados ou malformados, como já dito em relação à própria RCL e seu 
comprometimento, no caso específico das PPPs.

Assim, um ponto a melhorar observado a partir do estudo desse con-
trato, é que a realização dos anexos específicos da LDO tal qual a regula-
mentação da STN, traria além de mais transparência, maiores possibilida-
des de se aquilatar os valores das PPPs do município com a de outros entes 
federados; tanto para fins de comparação, como também de aprimoramen-
to de futuros contratos e projetos. Portanto, ter-se-ia como boa prática não 
só a elaboração e apresentação no procedimento de contratação de uma 
PPP do Anexo de Metas Fiscais da LDO, para fins do atendimento ao dita-
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me do artigo 10, inciso I, alínea “c” da Lei de PPP; bem como a apresenta-
ção, também na instauração, mas principalmente no decorrer do contrato 
dos anexos da LDO da forma como estipulado pelas Portarias da STN.

Por fim, o ponto a melhorar que mais chamou a atenção de todo o 
decorrer procedimental até o momento – em relação às questões orçamen-
tárias/fiscais – foi a elaboração do Terceiro Termo Aditivo ao contrato. 
Como já dito, pelo 3º TA aumentou-se o número de UMEIs da PPP de 
32 para 46 – incremento de mais de 43% no número de escolas – e com 
reflexos diretos no valor dos desembolsos públicos, que passaram de R$ 
100 para R$ 150 milhões pelas obras, e de R$ 3,246 para R$ 3,915 milhões 
na Contraprestação Mensal. O 3º TA foi celebrado em junho de 2014, com 
dois anos desde a assinatura do contrato de concessão, sendo que ainda 
restaria – portanto, pelo menos – mais 18 anos de execução contratual. 
Veja-se que se trata de um aumento significativo na avença contratual.

Em que pese o 3º TA tenha sido cercado de cuidados, com elaboração 
de novo Value for Money e com cálculos minuciosos do Fluxo de Caixa 
Marginal, o fato é que em nenhum momento foi realizado qualquer estudo 
acerca do impacto do aumento das unidades no contrato nos instrumentos 
orçamentários ou fiscais do município. É verdade que os números apare-
ceram nas peças fiscais da LDO conforme as despesas foram aumentando, 
conforme foram ocorrendo tanto o desembolso pela construção das novas 
unidades como por parte do incremento da contraprestação mensal por 
conta do aumento do 3º TA.

No entanto, essa constatação se deu a posteriori. Quando os instru-
mentos começaram a apontar o aumento das despesas com a referida PPP, 
a despesa já tinha acontecido, o contrato já havia sido alterado, e o Termo 
Aditivo há muito fora publicado; e – se fosse o caso – a situação fiscal pode-
ria começar a dar sinais de preocupação. Os instrumentos orçamentários e 
fiscais presentes na Lei de PPP servem exatamente para prever, e se possível 
impedir, que contratos que impactem muito a situação orçamentária/fiscal 
dos entes federados sejam celebrados. É uma preocupação direta da Lei das 
PPPs. No entanto, ao não regrar essa preocupação nos possíveis aditivos de 
escopo, a Lei abre um vácuo – ou um silêncio eloquente – em situações que 
podem se assemelhar muito a uma nova contratação.

Assim, uma boa prática a ser considerada em contratos de PPP, é que 
em aumentos de escopo, a Administração considere, junto com os cálculos 
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de reequilíbrio econômico-financeiro e demais questões legais, a elabora-
ção de estudos de impacto orçamentário-fiscal, tal qual fosse uma contra-
tação inicial, para fins de se verificar a compatibilidade do aumento das 
despesas previstas com os recursos públicos para fazer-lhes frente.

Conclusão

O objetivo deste artigo foi examinar questões orçamentárias e fiscais 
de um ente federado realizou uma parceria público-privada (PPP), na ti-
pologia de concessão administrativa na área de educação, e como se daria 
o reflexo das despesas dessa contratação nos instrumentos orçamentários 
e fiscais do ente.

A PPP social da educação de BH pode ser considerado um projeto 
estável e bem-sucedido. Tendo contado com boa fase primária de planeja-
mento e modelagem; e, mesmo que realizado na capital de um estado com 
certa experiência nesse tipo de contratação; não deixa de ser um projeto 
ousado e pioneiro.

E, apesar do excelente planejamento, estar na vanguarda traz algu-
mas dificuldades. Como podemos ver, tanto na instauração como no de-
correr do projeto, tem-se que vários dos instrumentos fiscais – ou mesmo 
orçamentários – não se apresentaram tais quais as regulamentações deter-
minavam à época. A reticência na apresentação desses instrumentos, tais 
quais requeridos pela própria Lei de PPP, mesmo anteriormente à contrata-
ção, é prova disso. Isso não quer dizer – em absoluto – que houve irrespon-
sabilidade fiscal ou contratação sem se ater às diretrizes da LRF. Percebe-
-se no procedimento administrativo o cuidado da Administração com o 
tema. Aliás, a demonstração das projeções dos desembolsos públicos e do 
comprometimento da RCL – ainda no procedimento administrativo, pré-
-contratação – consideramos boa prática a ser seguida não só em projetos 
de PPPs Sociais, mas em todos os contratos dessa tipologia.

Ainda, a ausência de uma diretriz segura para contabilização de des-
pesas com PPPs à época da contratação foi fator primordial para o aponta-
mento de muitas questões que apresentamos acima, neste artigo. Por essa 
razão, não há como condenar peremptoriamente a reticência do municí-
pio em implantar imediatamente as normatizações da Secretaria do Te-
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souro Nacional, já que a falta de uma diretriz segura para contabilização 
pode causar esse desconforto nos órgãos que trabalham com as finanças 
municipais. No entanto, por mais que a regulamentação seja confusa ou 
sobreposta, é importante que os entes federados as contemplem, tão rápi-
do quanto consigam, a fim de permitir que – quando todos utilizarem as 
regulamentações recém-criadas – se possa comparar as finanças públicas 
diante de contratações tal qual a deste estudo. Este é um enfoque que se 
considerou como ponto a melhorar identificado neste artigo.

Por fim, talvez o ponto a melhorar que mais tenha se sobressaído ao 
examinar esse contrato tenha sido a questão do aumento de escopo, com a 
edição do 3º Termo Aditivo que permitiu o aumento do número de escolas 
em aproximadamente 40%.

Esse Termo Aditivo promoveu uma grande alteração no contrato de 
concessão objeto deste estudo. Como ocorreu com aproximadamente dois 
anos de vida contratual, seus efeitos perdurarão por ainda mais 18 anos 
para o ente público, afora possíveis prorrogações.

E, mesmo com todo esse grau de mutabilidade – e de impacto nas fi-
nanças públicas –, não houve qualquer manifestação do ente público acerca 
das possíveis implicações orçamentárias e fiscais que o Termo Aditivo po-
deria causar ao ente federado. Os instrumentos fiscais de acompanhamen-
to da LDO até apontaram o aumento das despesas, mas somente depois 
que elas já haviam ocorrido, com o aditivo assinado e em plena execução.

Portanto, consideramos que mesmo que a lei seja silente em relação 
aos possíveis Termos Aditivos que aumentem o escopo do contrato de PPP, 
reputamos não só como boa prática, mas como atitude primordial na ce-
lebração de aditivos de aumento de escopo, a elaboração por parte do ente 
público de estudos que comprovem que aquele tenha capacidade financei-
ra e fiscal de suportar o aumento do contrato. Como o aumento de esco-
po se assemelha, de certa forma, a praticamente uma nova contratação, a 
elaboração de documentos que comprovem a boa condição fiscal do ente 
que pretende celebrar o aditivo ao contrato de concessão é, não só salutar, 
como a nosso ver essencialmente mandatória.

Como vimos neste artigo, há uma questão cara às PPPs sociais: seu 
sucesso, invariavelmente demandará aumento do escopo da contratação, 
seja por novo contrato, ou aumento dos existentes. Como estão ligadas a 
políticas públicas muito sensíveis, próximas da população atendida pelo 
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serviço, a tentação de aumentar rapidamente o escopo contratual e se apro-
veitar desse êxito será muito grande, é natural. Por essa razão, a diretriz da 
responsabilidade fiscal sempre deve acompanhar esses movimentos.
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Introdução

A reforma da previdência pública é um tema recorrente no debate 
público1. A Reforma promovida pela Emenda Constitucional n. 103/2019 é 
apenas mais uma etapa de um enredo que parece fadado a se repetir mais 
vezes no futuro: é preciso conter os gastos com as aposentadorias para evi-
tar um colapso da previdência social e das contas públicas em geral. Essa 
recorrência desse problema decorre da precariedade das soluções ofereci-
das2. Os termos desse debate recorrente também parecem não evoluir: de 

1 O presente artigo decorre do desenvolvimento de parte dos argumentos expostos na dissertação 
de mestrado apresentada no Programa de Mestrado Profissional da Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Para aprofundamento ver: VIEIRA, F. C. C. Previdência, da 
tragédia ao contrato: a contratualização da transição de regimes previdenciários dos servidores 
efetivos da União sob a ótica da análise econômica do direito. 2020. 123 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional) – Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São Paulo. Disponível em: https://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29505. Acesso em: 13 jul. 2022.

2 Por exemplo, levantamento do Tribunal de Contas da União – TCU assevera que apenas pouco 
mais do que 15% do problema global (União Estados e Municípios) seria resolvido, sendo que 
para os regimes previdenciários da União (RGPS e RPPS), o montante projetado para 10 anos 
seria de despesas de mais de R$ 3,4 trilhões, de modo que os benefícios da reforma de 2019 
seriam equivalentes a cerca de 24% das despesas projetadas, em que pesem todos os custos e 
dificuldades envolvidos em sua aprovação. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 
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um lado os argumentos econômicos sobre risco de colapso se contrapõem 
aos argumentos jurídicos de proteção dos direitos adquiridos e outros di-
reitos fundamentais.

Nesta pesquisa, consideramos que a superação efetiva do déficit crôni-
co da previdência depende da avaliação do quanto os detalhes de sua opera-
ção prática estão de acordo com a finalidade e os valores do sistema. Nesse 
sentido, argumentamos que o modelo de financiamento solidário dos di-
ferentes regimes previdenciários, em razão de algumas das características 
concretas desses regimes, resultou na subversão da finalidade solidária do 
sistema previdenciário. Em síntese, o sistema atual gera incentivos para que 
os benefícios e os prejuízos das reformas previdenciárias sejam distribuídos 
de forma extremamente desigual para diferentes setores da sociedade.

O trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira, apresentamos 
o cenário e o diagnóstico e evidências da crise e das injustiças dos regimes 
previdenciários tradicionais. Na segunda parte, apresentaremos a arquite-
tura jurídica da desigualdade, expondo como o modo de ser e operar dos 
mecanismos favoráveis atuam na distribuição de consequências indesejadas. 
Na terceira, será exposto o argumento de que o cenário paradoxal gerado 
pelo mecanismo da solidariedade se torna mais compreensível com os ins-
trumentos de análise econômica do direito, notadamente por meio da ale-
goria da tragédia dos baldios. Na quarta parte, recorreremos ao paradigma 
da tragédia dos baldios como chave de leitura da crise do sistema de previ-
dência, buscando, na sequência, demonstrar como o Regime de Previdência 
Complementar (RPC) funciona como possível alternativa de sistema com 
solução dos problemas práticos encontrados nos regimes tradicionais.

1. Crise Econômica e Injustiças da Previdência Pública

A previdência social é um seguro compulsório público, qualificado 
pelo caráter contributivo e solidário. Esse mecanismo de proteção se esta-
beleceu em substituição das redes familiares de solidariedade e assistência 

2.451/2019. Plenário. Relator: Ministro. Bruno Dantas. Sessão de 09/10/2019. Disponível em: 
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/981120192.PROC/%2520/DT
RELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=545
ca460-3fa6-11ea-97ab-a74434ca488b. Acesso em: 21 jan. 2020.
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das sociedades pré-capitalistas, para fins de estimular cooperação e solida-
riedade e, portanto, evitar impactos negativos aptos a comprometer a coe-
são social3 pela miséria e desamparo. Contudo, nem todos os membros da 
sociedade possuem o mesmo regime desse seguro. Há diferentes “micros-
sistemas” denominados Regime Geral da Previdência Social (RGPS), da 
população em geral, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), dos 
servidores públicos, e o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), 
dos membros das forças armadas. Além disso, posteriormente foi criado 
o RPC, para lidar com alguns dos problemas que serão abordados nesta 
pesquisa. De todo modo, o objetivo constitucionalmente estabelecido para 
esse seguro social é promover uma correlação eficiente entre a cobertura 
dos riscos sociais eleitos (necessidades/plano de benefícios) e o equilíbrio 
financeiro e atuarial do sistema (recursos/plano de custeio), do curto ao 
longo prazo (das gerações presentes às gerações futuras)4. Essa eficiência 
é por um lado um critério para evitar o desperdício de recursos públicos5. 
Por outro lado, é uma exigência de justiça distributiva: um objetivo de dis-
tribuição proporcional de coisas produzidas em comum6. 

Nesse contexto, instituída dentro de um sistema de índole capitalista, 
a previdência social tem uma finalidade precípua de proteger financeira-
mente o segurado e sua família, em caso de perda dos meios de subsistência 
em decorrência de circunstâncias alheias ao controle de qualquer pessoa, 
tais como morte, velhice, incapacidade laboral por doença ou acidente, en-
tre outros riscos sociais eleitos, resguardando a base material sobre a qual 
se mantêm condições para o exercício e a realização da personalidade, o 
que se materializa por meio da concessão de renda substitutiva da remu-

3 José Reinaldo de Lima Lopes citado por Luciano Benetti Timm. Cf. Qual a maneira mais eficiente 
de prover direitos fundamentais: uma perspectiva de direito e economia? In: RODAS, J. G; ATTIÉ 
JUNIOR, A. (orgs.). Trinta anos da Constituição Federal: retrospectiva, avanços e desafios. São 
Paulo: Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, 2018.

4 Ambos os aspectos preconizados pelos artigos 40 e 201 da Constituição de 1988, que determina 
a cobertura dos riscos sociais de morte, doença, idade avançada e invalidez, assim como a 
observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

5 Rachel Sztajn citada por Luciano Benetti Timm. Cf. Qual a maneira mais eficiente de prover 
direitos fundamentais: uma perspectiva de direito e economia? In: RODAS, J. G; ATTIÉ JUNIOR, 
A. (orgs.). Trinta anos da Constituição Federal: retrospectiva, avanços e desafios. São Paulo: 
Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, 2018.

6 LOPES, 2006, p. 198.
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neração pelo trabalho, a ser fixada entre o salário-mínimo7 e a renda subs-
tituída8, de acordo com a capacidade e os parâmetros de sustentabilidade 
do sistema. Logo, a previdência pública é um meio (um tipo de mecanismo 
ou tecnologia) para obter essa proteção social; não sendo um fim em si. Em 
outros termos, para muito além do debate quanto aos critérios de elegibi-
lidade para benefícios, o direito previdenciário aí está para tratar da estru-
turação de regras que fazem sentido para um discurso jurídico previdente.

No entanto, diagnósticos realizados nos cenários passado, presente e 
futuro da previdência social9 apontam para a existência de diversos obstá-
culos e causas de ineficiências à estruturação da melhor resposta à exigên-
cia preconizada pela Constituição de 1988.

O cotejo dos dados demográficos brasileiros com os relativos aos gas-
tos previdenciários no âmbito da OCDE10 demonstram que o Brasil já al-
cançou padrão de gastos previdenciários compatível aos gastos de países 
como Reino Unido, Espanha, e Holanda, e superior a países como Cana-
dá, Japão e Estados Unidos, mesmo tendo uma população idosa inferior 
à metade do percentual identificado nesses países, o que torna presente o 
substancial comprometimento das contas públicas nas próximas décadas 
ante a projeção da Pirâmide Etária para o ano de 2050. Como pontuam 
Bruno Bianco Leal e Felipe Mêmolo Portela11, de acordo com simulações 
do Banco Mundial (Summary Note on Pension Reform in Brazil: Why is 
it Needed and What Will be its Impact?, 2017), mantendo-se o valor das 
aposentadorias no RGPS, em 2065, as alíquotas de contribuição teriam de 
superar o valor da remuneração (120% da mesma base de cálculo)12.

7 Para os benefícios que substituam o salário de contribuição ou os rendimentos do trabalho, como 
as aposentadorias.

8 Evitando-se a queda brusca no padrão de vida familiar.

9 A título de exemplo, a Mensagem n. 306, de 1995, do Poder Executivo; a EMI n. 00097/2007/MP/
MPS/MF, de 16 de maio de 2007; TAFNER, P. S. Reforma da Previdência. São Paulo: Elsevier, 
[s. d.] (edição do Kindle); LEAL, B. B.; PORTELA, F. M. Previdência em crise: diagnóstico e 
análise econômica do direito previdenciário. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018; Acórdão 
2451/2019 – TCU/Plenário.

10 Gráficos apresentados por Hélio Zylberstajn no curso “Direito e previdência: transição de regimes 
previdenciários”, em São Paulo, em junho de 2018.

11 LEAL; MÊMOLO, 2018, p. 101.

12 Ibidem, p. 136.
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Quanto aos regimes próprios e ao Sistema de Proteção Social dos 
Militares, a auditoria13 do TCU levantou o número de beneficiários aten-
didos em cada sistema, assim como a despesa por beneficiário e o total 
(R$/ano) para exercício de 2018, obtendo os resultados apresentados na 
Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 – Número de beneficiários atendidos em cada sistema,  
despesa por beneficiário e total em 2018

RGPS RPPS SPSM
Beneficiários 30.278.655 740.997 360.381
Custo anual R$ 586.380.000,00 R$ 84.940.000,00 R$ 46.210.000

Arrecadação R$ 391.180.000,00 R$ 33.400.000,00 R$ 2.360.000,00
Déficit -R$ 195.200.000,00 - R$ 51.520.000,00 - R$ 43.850.000,00

Custo por  
beneficiário R$ 19.366.12 R$ 144.602,35 R$ 128.225,41

Déficit por  
beneficiário R$ 6,44 R$ 69,527 R$ 121,67

Fonte: Elaboração própria, com base em BRASIL. Tribunal de Contas da União.  
Acórdão n. 2.451/2019. Plenário. Relator: Ministro. Bruno Dantas. Sessão de 09/10/2019. 

Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-comple 
to/981120192.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMA 

CORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=545ca460-3fa6-11ea-97ab-a74434ca488b.  
Acesso em: 21 jan. 2020.

No comparativo com o cenário internacional, segundo levantamento 
de Paulo Sérgio Tafner14, “o gasto brasileiro é 50% maior do que o do se-
gundo que mais gasta (Reino Unido)”, sendo que os “3,5% do PIB para a 
previdência dos servidores no Brasil é mais de 10 vezes o que Japão (0,3%) 
e Coreia (0,2%) gastam”. O mesmo autor15 sustenta que o déficit atuarial 
(diferença entre despesas e receitas no futuro) foi estimado em cerca de  

13 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.451/2019. Plenário. Relator: Ministro. Bruno 
Dantas. Sessão de 09/10/2019. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/
acordao-completo/981120192.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMA
CORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=545ca460-3fa6-11ea-97ab-a74434ca488b. Acesso em: 
21 jan. 2020.

14 TAFNER, P. S. Reforma da Previdência. São Paulo: Elsevier, [s. d.] (edição do Kindle).

15 Ibidem.
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R$ 8 trilhões no INSS e R$ 1,5 trilhão no regime dos servidores da União 
até 2060. Nos estados, é de quase R$ 5 trilhões.

Com relação à idade média para a aposentação, o Sistema de Proteção 
Social dos Militares também se destaca, tendo o TCU16 identificado que 
59% da passagem para inatividade dos militares acontece na faixa etária de 
46 a 50 anos, ante 8% e 2% no RGPS e RPPS, respectivamente.

Assim, percebe-se que o cenário continua extremamente desafiador 
em que pesem todas as modificações levadas a efeito nos últimos anos17, 
ainda que de forma lenta18 e coincidente com o período inicial dos manda-
tos no Poder Executivo Federal (199819, 2003 e 2019).

Todavia, as consequências práticas da operação do RPPS e do Sistema 
de Proteção Social dos Militares – déficit e critérios de distribuição – não 
resultam de aspectos demográficos e atuariais, eis que a base de segurados 
nesses regimes guarda relação direta com a capacidade e a demanda de 
força de trabalho pelos entes públicos, fixada em lei, e não com os dados 

16 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.451/2019. Plenário. Relator: Ministro. Bruno 
Dantas. Sessão de 09/10/2019. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/
acordao-completo/981120192.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMA
CORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=545ca460-3fa6-11ea-97ab-a74434ca488b. Acesso em: 
21 jan. 2020.

17 Conforme levantamento pelo TCU (cf. nota de rodapé n. 1): “RPPS dos servidores civis sofreu 
várias mudanças paramétricas desde 1998, sendo que as principais foram promovidas pelas 
Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. A principal mudança da EC 20/1998 foi a adoção 
de idade mínima de 55 e sessenta anos para aposentadoria voluntária de mulheres e homens, 
respectivamente. Também introduziu o conceito de aposentadoria por tempo de contribuição 
(em vez de serviço), extinguiu a aposentadoria proporcional e exigiu tempo mínimo no serviço 
público e no cargo. 49. A EC 41/2003, além do fim da integralidade e paridade, ampliou a 
exigência de tempo no serviço público e no cargo, instituiu um redutor no valor das pensões 
(de 30% sobre o valor que ultrapassasse o teto do RGPS) e uma alíquota de contribuição para 
aposentados e pensionistas (11% sobre o que exceder o teto do RGPS). 50. Com a criação da 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp), por meio da 
Lei 12.618/2012, os servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, que ingressaram no serviço 
público federal a partir de 4/2/2013, e do Judiciário, a partir de 14/10/2013, passaram a ser filiados 
ao RPPS apenas até o teto do RGPS (R$ 5.839,45 em 2019), que limita tanto suas contribuições 
como o valor dos benefícios. Para receber valores superiores a esse teto, o servidor precisa se 
filiar e contribuir com o Funpresp”.

18 A Emenda n. 47/2003, chamada de contrarreforma, atenuou as regras de transição da Emenda 
n. 41/2003 para ampliar o reconhecimento do direito adquirido à aposentação sob as regras da 
paridade e da integralidade. 

19 Fernando Henrique Cardoso foi presidente por dois mandatos consecutivos (1995-1998 e 1999-2003).
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demográficos em si mesmos. É apenas o RGPS que apresenta maior sen-
sibilidade aos efeitos das alterações no perfil demográfico, na medida em 
que não há limite legal para a formação da base de segurados, o que está a 
depender da dinâmica do mercado de trabalho.

A questão está na mitigação do caráter contributivo do RPPS e do 
Sistema de Proteção Social dos Militares sem critério de justiça. A re-
ceita do sistema no primeiro caso corresponde à aproximadamente 33% 
das despesas, enquanto o caráter contributivo no segundo caso se pode 
afirmar inexistente, na medida em que as receitas do sistema correspon-
dem a apenas 5% das despesas. E o fato é relevante no contexto das contas 
públicas, uma vez que as contribuições do empregador (União) decorrem 
da redistribuição da riqueza produzida pela sociedade. Na seção seguinte 
apresentaremos os mecanismos concretos de funcionamento do sistema 
previdenciário que viabilizam e sustentam essa distribuição desigual.

2. Arquitetura Jurídica da Desigualdade Previdenciária

A estrutura solidária de arrecadação permite que os microssistemas 
da previdência de servidores públicos e de militares explorem não apenas 
o microssistema do regime geral, como o orçamento geral da União20. Isso 
permite que esses microssistemas exploradores aumentem benefícios para 
seus membros sem que possuam lastro atuarial para tanto, na medida em 
que externalizam os custos e os riscos desses benefícios; ou seja, externa-
lizam os custos e riscos para os membros do regime geral, por meio do 
achatamento progressivo dos valores reais dos benefícios e incremento das 
alíquotas de contribuição21, e para toda sociedade no comprometimento 
progressivo dos recursos do Tesouro Nacional. Na prática, esses microssis-
temas de servidores e militares criaram mecanismos mais generosos para 

20 E dos demais entes federados, no caso dos servidores estaduais e municipais, respectivamente, 
sem nos olvidarmos do apoio do orçamento geral da União para socorro, principalmente dos 
Estados com alto nível de comprometimento das despesas com pessoal.

21 Situação apresentada com detalhes na Exposição de Motivos da PEC n. 33/1995, que deu ensejo à 
Emenda 20/98. Cf. BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Exposição de Motivos 
encaminhada ao Congresso Nacional pela Mensagem n. 306, de 1995, do Poder Executivo. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC20/
Camara/EC020_cam_28051998_em.pdf. Acesso em: 23 jan. 2020.
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o cálculo e concessão de benefícios para seus membros, enquanto com-
partilham o orçamento público com o regime geral. O ônus de transação 
da operacionalização dos sistemas, aí incluídos todos os riscos gerenciais, 
atuariais e de insuficiências financeiras é todo compartilhado.

No contexto dos mecanismos generosos para o cálculo e concessão 
de benefícios, destacamos as regras da paridade e da integralidade. A regra 
da paridade propicia aos aposentados, a extensão automática dos reajustes 
remuneratórios concedidos à carreira de origem do segurado. A regra da 
integralidade, por sua vez, permite que o servidor se aposente perceben-
do integralmente o último salário recebido na atividade. Desse modo as 
aposentadorias e pensões concedidas sob essas regras guardam pouco, ou 
mesmo nenhum, nexo de proporcionalidade com as contribuições vertidas 
pelo beneficiário. Por consequência esse microssistema terá custos muito 
maiores do que suas arrecadações, ou seja, sofrerá necessariamente um 
severo desequilíbrio financeiro e atuarial, comprometendo o bem-estar e a 
cobertura social, inclusive para as gerações futuras.

Quanto aos custos de transação da operacionalização dos sistemas, 
percebe-se que todos os riscos gerenciais, atuariais e de insuficiências fi-
nanceiras são integralmente externalizados para o orçamento público22. 
Desde a mais simples decisão burocrática até a realização de crescentes e 
substanciais aportes para cobertura das insuficiências de “caixa” são exter-
nalizadas dessa forma, reforçando-se papéis e perspectivas polarizadas e 
individualizadas para os atores do sistema (Estado, segurado e sociedade). 
O déficit ou as insuficiências financeiras são de responsabilidade da União 
ou ente federado mantenedor e são resolvidos externalizando-se para a so-
ciedade (cobertura pelo orçamento da União e dos entes federados, con-
forme o caso) e para as gerações futuras, dado que os benefícios previden-
ciários são qualificados como despesas obrigatórias no orçamento público. 
Não há propriamente formação de reservas, eis que receitas e despesas são 
geradas e executadas anualmente, sob dependência da flutuação da arre-
cadação tributária do exercício. O sistema opera com um planejamento 
financeiro estritamente sob demanda.

22 Ver art. 16, parágrafo único, da Lei n. 8.212/1991 e no art. 2º, § 1º, da Lei n. 9.717/1998; e art. 3º 
da Lei n. 6.880/1980.
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Nesse modelo, as contribuições e benefícios são definidos a priori, sem 
gatilhos previstos para adequação atuarial dinâmica. O custeio desse sistema 
é integralmente fundado na ideia de solidariedade: os benefícios permanen-
tes23 e temporários24 são custeados por uma fonte que congrega a arrecada-
ção anual de segurados, empregadores, entes federados (em relação aos seus 
servidores) e demais fontes de financiamento da seguridade social.

A alegoria da tragédia dos baldios será explorada a partir da seção 
seguinte para indicar como esse modelo cria incentivos perversos para que 
determinados atores busquem e consigam aumentar os benefícios de seu 
grupo em detrimento do benefício comum a todos os regimes e da defini-
ção de melhores critérios para alocação do orçamento público geral. 

3. Tragédia dos Baldios e Dificuldades na Distribuição 
Igualitária do Bem Comum Escasso

Ao abordarmos aspectos relacionados a custeio e caráter contributivo, 
equilíbrio financeiro e atuarial, e (in)externalização de custos de um sistema 
que se vê à frente do risco de colapso, natural e intuitiva se faz a percepção 
da necessidade de conexão de diversos campos do saber, especialmente o do 
Direito e da Economia. Conforme José Reinaldo de Lima Lopes,

embora decidindo segundo regras, o jurista sabe que o objeto de 
sua decisão, o caso, sobre o qual ele quer aplicar as regras, não são 
as regras mesmas, mas as relações entre pessoas e estas são expli-
cadas e constituídas por muitos saberes que não apenas o direito.25

A Economia ocupa-se com a produção, a distribuição e o consumo 
de riquezas26, assim como com o estudo e a descrição do “comportamento 

23 Aposentadorias, encargos da inatividade do militar e pensões.

24 Auxílio-doença e reclusão, por exemplo. Importa lembrar que, no caso do RPPS, a incapacidade 
temporária é objetivo de licença saúde, matéria funcional sujeita à disciplina específica de 
natureza estatutária.

25 LOPES, 2006, p. 301.

26 CAPRA, 1995, p. 182.
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dos seres humanos em interação no mercado”27 e com o ecossistema28, e da 
“eficiência no manejo de recursos sociais escassos”29.

Sob esse ângulo, o arcabouço teórico da ciência econômica tanto 
pode “contribuir para o planejamento do gasto público no orçamento do 
Estado”30, quanto para a leitura e concepção das normas jurídicas como 
“instrumentos para atingir objetivos de políticas públicas”31 (previdenciá-
rias), aí incluído o diagnóstico do cenário, ou seja, a identificação e a for-
ma de operação dos incentivos e desincentivos, além das consequências 
práticas das normas postas e das propostas de sua alteração, de maneira 
que, como destaca Nuno Garoupa, “a contribuição fundamental da análise 
econômica do direito é essencialmente positiva ao introduzir uma análise 
consequencialista”32, que tem peso na atualidade, eis que, “goste ou não, 
a interpretação da lei e do direito é hoje feita num contexto econômico e 
social de uma economia de mercado”33. Trata-se de ter por premissa que a 
“realidade que circula o mundo jurídico deve ser parte integrante e con-
formadora do pensamento jurídico”34 e “não pode mais ser considerada 
apenas um detalhe que atrapalha o raciocínio jurídico dogmático”35. “É da 
essência do direito propor o que não é ainda”36, razão pela qual a apreensão 
da realidade pelo direito deve se dar em bases científicas sólidas, que ultra-
passem a precariedade do senso comum.

27 TIMM, 2018b, p. 805.

28 É importante assentar que a divisão da economia em setores público e privado é artificial, 
consoante a percepção do vínculo entre lucros privados e custos públicos (CAPRA, 1995, p. 221).

29 TIMM, op. cit., p. 806.

30 TIMM, 2018b, p. 808.

31 COOTER, 2010, p. 33.

32 GAROUPA, N. A análise econômica do direito como instrumento de reforço da independência 
do Judiciário. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 10, n. 37, p. 81-87, jul./
set. 2007, p. 83.

33 Ibidem, p. 84.

34 TIMM, 2018a, [Prefácio].

35 Fernando Araújo citado por TIMM, 2018a, [Prefácio].

36 LOPES, 2006, p. 52.
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Dentro do arcabouço instrumental da AED destacamos para o pre-
sente objeto de estudo a alegoria da tragédia dos baldios37. Esse é um mo-
delo teórico para abordar a “classe de situações em que potencialmente 
surgem conflitos emergentes da descoordenação entre múltiplos agentes 
dotados de diferentes prerrogativas de acesso e de uso de recursos partilhá-
veis e escassos”38. Fernando Araújo indica que a tragédia dos baldios está 
presente em situações nas quais há39 externalização de elevada proporção 
de custos por parte de cada usuário, colapsos de descoordenação na admi-
nistração dos recursos e na demarcação dos direitos que correspondem a 
cada um dos indivíduos, bem como na superexploração dos recursos co-
muns. Essas condutas levam ao congestionamento, degradação e até esgo-
tamento desses recursos. Essa é a situação de tragédia dos baldios40.

Em linha análoga à exposta na formulação clássica de Garret Hardin41, 
a tragédia dos baldios ou tragédia dos comuns refere-se às situações em que 
nos deparamos com o acesso razoavelmente livre e sem maiores custos de 
uma população a um recurso comum, como, por exemplo, um pasto, ou 
mesmo uma área de pesca ou de floresta em que se faça a caça ou extração de 
determinada espécie animal ou vegetal rara. Sem coordenação ou arranjos 
institucionais prévios, a teoria prediz que os membros da população atua-
rão para a maximização dos seus próprios interesses, acrescentando o maior 
número possível de gado ao pasto, ou extraindo e caçando a maior quanti-
dade possível de vegetais ou animais disponíveis. A tragédia ocorre quando 
o crescimento da população exploradora ou quando a exploração individual 
dos recursos for superior à capacidade de regeneração do ecossistema, con-
duzindo à degradação da área e ao extermínio dos espécimes.

Em outros termos, o modelo da tragédia dos baldios sustenta a predição 
de que um recurso comum está fadado a ser destruído pela sobreutilização 

37 A tragédia dos baldios também é conhecida como tragédia dos comuns, na perspectiva 
originalmente sedimentada pelo biólogo Garrett Hardin. Cf. GICO JÚNIOR, 2012.

38 Ibidem, p. 9.

39 Ibidem, p. 71.

40 Aqueles bens que, sendo de acesso livre ou de acesso dificilmente restringível, contudo, geram, 
entre aqueles que a eles têm acesso, problemas de rivalidade no uso, no sentido de a utilização que 
é dada por um poder conflitar, ao menos a partir de certo nível de intensidade, com a utilização 
que fica disponível para os demais (ARAÚJO, 2008, p. 70).

41 Citada por GICO JÚNIOR, 2012, p. 97.
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dos indivíduos, quando, a par da possibilidade razoavelmente desregrada 
ou simplificada para acesso e exploração, o benefício privado puder ser ma-
ximizado para além do custo privado, na perspectiva de uma racionalidade 
autocentrada, ainda que inferior ao custo social, em um equilíbrio que se faz 
pela competição trágica42 pela maior concentração de recursos, sem maior 
preocupação com as capacidades de regeneração do sistema.

Na seção seguinte os elementos normativos da previdência social se 
manifestam diante da lente do instrumental da AED.

4. Paradoxos da Solidariedade Previdenciária

A moldura teórica da tragédia dos baldios permite identificar com cla-
reza que o modelo vigente de previdência pública, no qual há solidariedade 
total no custeio de todos os benefícios para todos os beneficiários, sem meca-
nismos de reequilíbrio atuarial de cada microssistema, promove o contrário 
da solidariedade na proteção social: o modelo vigente promove um compor-
tamento predatório (rente-seeking) ou de exploração autocentrada.

As causas disso, no entanto, suplantam os aspectos inerentes à formação 
histórica dos respectivos regimes previdenciários, levantados pelo Controla-
dor43, à mudança de perfil demográfico, ou mesmo à ação de grupos de pressão 
organizados e com maior poder de influência para a obtenção de regras mais 
favoráveis, tal como arguido pelo Administrador44. Essas são variáveis exter-

42 GICO JÚNIOR, 2012.

43 Cf. “61. Os dados de receitas, despesas e necessidade de financiamento por regime apresentados 
na tabela anterior evidenciam grandes discrepâncias entre os três regimes, fruto de diferenças 
históricas no desenho da política previdenciária em cada um deles. Entre elas, chama a atenção 
a diferença na necessidade de financiamento per capita de cada regime, que informa quanto, 
em média, o Tesouro precisa aportar por ano para pagamento dos beneficiários” (BRASIL. 
Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.451/2019. Plenário. Relator: Ministro. Bruno Dantas. 
Sessão de 09/10/2019. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/981120192.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOI
NT%2520desc/0/%2520?uuid=545ca460-3fa6-11ea-97ab-a74434ca488b. Acesso em: 21 jan. 2020).

44 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Exposição de Motivos encaminhada 
ao Congresso Nacional pela Mensagem n. 306, de 1995, do Poder Executivo. Disponível 
em: http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC20/Camara/
EC020_cam_28051998_em.pdf. Acesso em: 23 jan. 2020.
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nas ao sistema, para as quais a arquitetura institucional deve conceber respos-
tas válidas e dinâmicas, conforme a alteração das circunstâncias.

Há um fracasso no modelo regulatório do RPPS e do Sistema de Pro-
teção Social dos Militares que alimenta a crise econômica e a injustiça do 
modelo. A arquitetura solidária de custeio do sistema impacta e é impac-
tada pela instituição de mecanismos estruturantes da concessão de bene-
fícios privilegiados, tais como as regras da paridade e integralidade45 na 
perspectiva da operação por benefício e contribuição definidas ex ante. O 
caráter solidário do RPPS e do Sistema de Proteção Social dos Militares 
como espécie de regime próprio – que garante a cobertura das insuficiên-
cias do sistema por meio do orçamento público – está a funcionar como 
mecanismo de incentivo à ação de grupos de pressão e, sobretudo, ao com-
portamento predatório (rent-seeking) em relação à riqueza produzida em 
comum46 (orçamento público), conduzindo à internalização de benefícios 
superiores aos custos de sua manutenção (externalizados para o sistema), 
e, ressalte-se, em dimensão acima da cobertura sustentável e razoável dos 
riscos sociais eleitos na moldura constitucional. 

O ingresso do servidor civil e do militar nos respectivos microssiste-
mas da previdência decorre da lei, de forma automática, e, uma vez dentro 
do sistema, a mitigação do caráter contributivo pela via de regras como 
a paridade e a integralidade, atualmente pontual no RPPS e plenamen-
te vigente no Sistema de Proteção Social dos Militares, torna presente o 
incentivo apenas à maximização dos valores dos benefícios, haja vista a 
irrelevância do custeio em contrapartida.

A solidariedade, nesse padrão, é vítima de si mesma, na medida em 
que incentiva seu algoz e, ao mesmo tempo, propicia a alocação de recur-
sos em descompasso com suas finalidades precípuas, ou seja, a cobertura 
sustentável para todos dentro do sistema cede espaço para a concentração 
insustentável de renda. Nesta situação, a lei estrutura um sistema no qual 

45 Vide artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003. A paridade 
viabiliza a revisão dos proventos de aposentadorias e pensões com base nos mesmos índices 
de datas daquelas aplicadas à remuneração dos ativos, enquanto que a integralidade permite a 
aposentação com base na última remuneração recebida no exercício do cargo em que se der a 
aposentadoria, sem previsão de critérios atuariais hábeis a demonstrar a sustentabilidade dos 
referidos direitos.

46 LOPES, 2006, p. 198.
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pessoas que se beneficiam das decisões tomadas não são as mesmas que 
arcam com seu custo47.

Sob esse aspecto, a eficiência revela-se presente apenas na perspectiva 
individual dos beneficiários e, mesmo assim, de forma parcial e limitada, 
ante os riscos de colapso do sistema com aptidão para prejudicar a todos, 
funcionando como a prevalência da árvore sobre a floresta48, com o esque-
cimento de que, no entanto, o destino da floresta anuncia o da árvore.

Nesse contexto, a formação histórica do RPPS fundida com a política 
pessoal49 foi apenas o ponto de partida da superexploração do sistema, cujo 
ápice é encontrado na Lei n. 13.954/2019, que reforma o Sistema de Pro-
teção Social dos Militares para dispor que “a remuneração dos militares 
ativos e inativos é encargo financeiro do Tesouro Nacional”50, o que está 
a representar51 a consolidação de mecanismo de externalização integral 
dos custos sistêmicos para a sociedade e em favor da categoria, dando ao 
caráter contributivo da previdência, nesse caso, o sentido de mera colabo-
ração52 e de desvio da finalidade constitucional do sistema.

47 A explicação é também corroborada pela Teoria da Public Choice, quando evidencia que nas 
escolhas públicas, em contraste com as escolhas econômicas no setor privado, as pessoas que se 
beneficiam das decisões tomadas não são sempre as mesmas que pagam o preço, o qual, distante 
dos auspícios da autonomia da vontade, pode ser imposto pelos mecanismos da ação estatal 
(BUTLER, 2015).

48 LOPES, 2006, p. 113.

49 Para aprofundar, Cf. PINHEIRO, V. C. Reforma da previdência e federalismo: o caso brasileiro. 
Conjuntura Social, MPAS/ACS: Brasília, 1999, v. 10, n. 1, p. 7-26; CAMPOS, M. B. L. B. Tegime 
próprio de previdência social dos servidores públicos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 45.

50 Inclusão do art. 53-A no Estatuto dos Militares.

51 Ao lado de outros mecanismos favoráveis, como a incidência das regras da paridade e da 
integralidade, a possibilidade de o militar inativo acumular proventos e remuneração paga 
pelo Erário. Vide BRASIL. Decreto n. 10.210, de 23 de janeiro de 2020. Diário Oficial da 
União, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 jan. 2020. Edição: 16-A. Seção: 1 – Extra. Página: 1: 
“Prevê a contratação de militar inativo para o desempenho de atividades de natureza civil na 
administração pública. O militar inativo será remunerado por meio do pagamento de adicional 
igual a três décimos da remuneração que estiver percebendo na inatividade”.

52 As receitas do Sistema de Proteção Social dos Militares correspondiam, em 2018, a apenas 5% 
das despesas daquele regime. Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.451/2019. 
Plenário. Relator: Ministro. Bruno Dantas. Sessão de 09/10/2019. Disponível em: https://pesquisa.
apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/981120192.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%
2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=545ca460-3fa6-11ea-
97ab-a74434ca488b. Acesso em: 21 jan. 2020. 
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Os grupos de pressão formados por carreiras e outros ramos do setor 
público, por sua vez, são produtos da competição, ou melhor, da concor-
rência dos agentes em um mercado sem risco, e não as causas das con-
sequências práticas do sistema, que encontramos no caráter solidário do 
sistema, chave de acesso à superexploração dos recursos comuns.

Nesse ponto, tanto a concorrência pelos recursos comuns limitados 
viabilizada pelo mecanismo da solidariedade, quanto o casuísmo do Esta-
do na definição das regras previdenciárias, eis que seguidamente marcada 
pela imposição de critérios diferenciados e cada vez mais restritos entre as 
carreiras para acesso a benefícios previdenciários em melhores condições, 
segundo a denominada teoria dos jogos53, funciona como incentivo ao 
comportamento competitivo catalisado pelo arbítrio do Estado (jogador 
imprevisível), que acentua a nota da imprevisibilidade das regras do jogo 
da previdência, durante o desenrolar de jogos repetidos54, indefinidamente 
até a verificação do risco social, o que faz com que a estratégia dominante55 
seja mesmo a competição por meio da ação dos grupos de pressão, para 
fins de obtenção de mecanismos favoráveis ou para postergar e dificultar 
suas reformas56, traduzindo consequências práticas que não encontram 
amparo constitucional.

Nesse sentido, a perspectiva da teoria econômica aplicada em cena 
aponta que, caso fossem vertidas contribuições previdenciárias aptas ao 
sustento atuarial de referidos direitos, os segurados teriam incentivos para 
optar por regimes ou regras alternativas ante a elevação do custeio das 
previsões excepcionais57.

53 Aplica-se às situações em que o direito se defronta com circunstâncias em que há poucos 
tomadores de decisão e em que a ação ótima a ser executada por uma pessoa depende do que 
o outro agente econômico escolher. Essas situações são como jogos, pois as pessoas precisam 
decidir por uma estratégia. Uma estratégia é um plano de ação que responde às reações de outras 
pessoas. A teoria dos jogos lida com qualquer situação em que a estratégia seja importante. 

54 COOTER, 2010, p. 56.

55 Ibidem, p. 56.

56 As reformas no marco legal do RPPS e do Sistema de Proteção Social dos Militares ocorrem 
de forma lenta e coincidem com as proximidades do período inicial dos mandatos no Poder 
Executivo Federal (1998, 2003 e 2019).

57 É exatamente o que ocorre no presente momento histórico, quando as diversas categorias do 
serviço público pleiteiam reabertura de prazo para migração para o marco legal alternativo do 
RPC, visando não sofrer os efeitos da imposição de maior carga de custeio no RPPS tradicional 
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Assim, a perspectiva da alegoria da tragédia dos baldios afirma a 
necessidade de reforma na arquitetura jurídico-institucional do sistema 
para a progressiva internalização dos custos da rivalidade de acesso aos 
recursos comuns, impondo-se custos aptos a refletirem a participação de 
cada usuário no resultado coletivo, de modo a reduzir a intensidade da 
participação individual, moderando-se a exploração dos recursos ao ritmo 
normal, prevenindo-se o seu depauperamento58.

Importa resgatar a perspectiva de eficiência do regime previdenciá-
rio, entendida como a busca pela ótima adequação à função, evitando-se 
o desperdício de recursos59, o que não implica efeito cliquet ou ofensa ao 
recorrente recurso retórico à “vedação de retrocesso”, quando presente a 
temática dos direitos sociais ou, mais especificamente, das reformas pre-
videnciárias60. É o que se percebe por meio do recurso à denominada me-
lhoria potencial de Pareto ou eficiência de Kaldor-Hicks61, com a qual afir-
ma-se a eficiência das mudanças na arquitetura institucional do sistema 
previdenciário, quando os ganhos advindos (sociais) superem as perdas 
(individuais). E aqui o indivíduo também ganha no todo (social).

No caso da reforma nos mecanismos privilegiados do sistema, espe-
ra-se melhoria consistente em “uma alteração que gera mais benefícios que 
custos”62, tal como um alinhamento de sua arquitetura à sua finalidade, as-
sim como uma redução do desperdício de recursos e uma sustentabilidade 

pela última reforma da previdência. Por todas, ver a seguinte publicação: Secretaria é favorável 
à ampliação do prazo de migração. Disponível em: https://www.sindifisconacional.org.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=36453:funpresp-secretaria-de-previdencia-
e-favoravel-a-prorrogacao-de-prazo-para-migracao&catid=256&Itemid=1019. Acesso em: 22 
mar. 2020.

58 ARAÚJO, 2008, p. 78-83.

59 Rachel Sztajn citada por Luciano Benetti Timm. Cf. Qual a maneira mais eficiente de prover 
direitos fundamentais: uma perspectiva de direito e economia? In: RODAS, J. G; ATTIÉ JUNIOR, 
A. (orgs.). Trinta anos da Constituição Federal: retrospectiva, avanços e desafios. São Paulo: 
Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, 2018.

60 Sobre o tema, ver: PROL, F. M. Constitucionalizando o retrocesso: suspendendo direitos para 
garantir confiança. In: RODAS, J. G; ATTIÉ JUNIOR, A. (orgs.). Trinta anos da Constituição 
Federal: retrospectiva, avanços e desafios. São Paulo: Centro de Estudos de Direito Econômico 
e Social, 2018.

61 Para aprofundamento, verificar: COOTER, R.; ULEN, T. Direito & Economia. 5. ed. Bookman: 
São Paulo, 2010.

62 RODRIGUES, 2016, p. 27.
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sistêmica dos regimes para as gerações presentes e futuras em contraponto 
ao retórico obstáculo do retrocesso.

Não há retrocesso ou mesmo pretensa ofensa a direitos adquiridos 
quando o mote é responder às consequências práticas inconstitucionais do 
sistema, afastando expectativas absolutamente irrazoáveis, percebendo-
-se que mais recursos não significam necessariamente mais direitos, como 
se pode inferir da dimensão dos gastos previdenciários em cotejo com os 
riscos sistêmicos e do comprometimento do orçamento público no curto, 
médio e longo prazo.

É dizer: da mitigação do atual mecanismo da solidariedade espera-se 
geração de solidariedade manifestada na sustentabilidade da previdência 
enquanto seguro público, e no realinhamento dos critérios de distribui-
ção equânime dos benefícios, o que sobreleva a importância do tema ao 
considerarmos, com base em José Reinaldo de Lima Lopes, que “o sistema 
jurídico brasileiro é ineficaz e as interações sociais fundam-se em estra-
tégias de sobrevivência casuística”63, sendo “a desigualdade um problema 
central para a cultura jurídica brasileira”64, que afastam o país da prática 
de “princípios fundamentais de uma ordem jurídica moderna, impessoal, 
contratualista e universalizante”65.

4.1. RPC como proposta de solução para o  
paradoxo da solidariedade

É nesse contexto que a transição do RPPS para o RPC surge como 
proposta de solução para as ineficiências do marco regulatório, tendo o 
propósito de fazer predominar um novo desenho para alocação de riscos, 
direitos e responsabilidades imanentes nas relações travadas entre os se-
guintes aspectos: a) caráter contributivo versus solidariedade; e b) plano de 
custeio versus plano de benefícios.

O Regime de Previdência Complementar (RPC) é disciplinado na 
Constituição de 1988 nos parágrafos 14 a 16 do art. 40, no que tange ao 

63 LOPES, 2006, p. 99.

64 Ibidem, p. 113.

65 Ibidem, p. 95.
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setor púbico, e no art. 202, para o setor privado. Em que pese o caráter 
recente de sua implementação, o RPC já detinha autorização constitucio-
nal para ser instituído pelos entes federados desde a Emenda Constitucio-
nal n. 20, de 15 de dezembro de 1998, como condição para limitação dos 
benefícios do regime próprio de previdência social aos valores máximos 
estabelecidos para o regime geral. No entanto, apenas no ano de 2012, com 
a edição da Lei n. 12.618/2012, tal regime foi efetivamente instituído no 
âmbito dos Poderes da União, tendo sido autorizada a criação de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar (EFPC) concretizada na Fundação 
de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp), 
para administração dos respectivos planos de benefícios66.

Sob os auspícios da autonomia da vontade, em troca dos efeitos jurí-
dicos esperados na cobertura garantida pelos sistemas tradicionais, o RPC 
assegurou aos servidores civis a opção de migração por adesão a esse novo 
regime jurídico de previdência e governança previdenciária. O ingresso 
dos servidores efetivos da União admitidos após a instituição e operacio-
nalização do regime pelas entidades fechadas de previdência complemen-
tar de cada um dos poderes da União é automático até que exercida a opção 
de saída (opt-out).

Diferentemente do RPPS e do Sistema de Proteção Social dos Mi-
litares, no RPC não há cobertura de insuficiências ou déficit pelos entes 
federados, conforme expressa disposição constitucional (art. 202, §3º), e 
apenas as contribuições vertidas ao microssistema são definidas ex ante, de 
modo a construir o acervo patrimonial coletivo que, em um primeiro mo-
mento sustentará, solidária e proporcionalmente, os custos da burocracia 
da entidade de administração dos benefícios, e em um segundo momento, 
de forma precípua, constituirá o fundo que distribuirá os benefícios pre-
videnciários devidos no futuro, de acordo com a figura do direito acumu-
lado, ou seja, das “reservas constituídas pelo participante ou reserva mate-

66 Eis o que dispõe, in verbis, o art. 4º, e §1º, do diploma normativo, com destaques: “É a União 
autorizada a criar, observado o disposto no art. 26 e no art. 31, as seguintes entidades fechadas 
de previdência complementar, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios 
de caráter previdenciário nos termos das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29 de maio de 
2001: […] § 1º A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud serão estruturadas na forma 
de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado, gozarão de 
autonomia administrativa, financeira e gerencial e terão sede e foro no Distrito Federal”.
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mática67”, em que se dá o processo de aquisição sucessiva68 à luz do seguido 
acréscimo das contribuições vertidas e do produto de sua aplicação, cujo 
direito de propriedade é identificável e reconhecido em favor do servidor 
cotista, sob uma ótica estritamente retributivista.

Sob esse enfoque, a cláusula do equilíbrio financeiro e atuarial opera 
também em favor do servidor contribuinte, mediante imposição do valor 
jurídico das expectativas de direito em processo de aquisição69, eis que, de 
qualquer forma, a noção de planejamento prévio ou suficientemente ante-
cipado é ínsita à ideia de previdência70.

E essa ideia de previdência coloca em xeque a perspectiva da escassez, 
na medida em que a nova distribuição dos riscos de solvência do sistema 
induz o esforço cooperativo para a formação e funcionamento do RPC, e 
de seus processos decisórios, potencializando a economia de escala para 
aplicação e gestão dos recursos previdenciários, de modo a capitalizar de 
forma conjunta e no interesse comum as reservas matemáticas em forma-
ção, gerando riqueza nova.

Dessa maneira, em vez de “drenar” recursos de um orçamento geral, 
são constituídas reservas matemáticas resultantes da aplicação e da capita-
lização das contribuições, que são formadas em conta própria e individual 
para cada segurado participante.

Nessa perspectiva, sustenta-se a hipótese de que se instituiu um ponto 
de inflexão no RPPS, cuja repercussão ultrapassa os elementos custeio e 
benefício da relação previdenciária, modificando-se os incentivos do sis-
tema, assim como as condições de possibilidade para o alcance de sua fi-
nalidade constitucional, e de melhores resultados em termos de eficiência 

67 STJ, REsp 1435837, 2ª Turma, rel. Min. Villas Boas Cuevas, 27/02/2019.

68 Cf. SIMÕES, F. N.; MACÊDO, M. M. C. O direito acumulado dos participantes dos fundos de 
pensão. Goiânia: Scala Gráfica e Editora, 2006. p. 64, 76-77, 80-81, citado no STJ, REsp 1435837, 
2ª Turma, rel. Min. Villas Boas Cuevas, 27/02/2019.

69 Aspecto reconhecido na Exposição de Motivos encaminhada ao Congresso Nacional pela 
Mensagem n. 306, de 1995, do Poder Executivo. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/
biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC20/Camara/EC020_cam_28051998_em.pdf. Acesso 
em: 23 jan. 2020.

70 AMARAL, C. S.; VIEIRA, F. C. C. Benefício especial – Lei nº 12.618/2012: altercações sobre sua 
natureza jurídica, forma de cálculo, fato gerador, momento da aquisição/concessão, fruição e 
regime tributário. Juris Plenum Previdenciária, ano VI, n. 24, p. 125-144, nov. 2018.
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e previsibilidade, ou seja, moldura e design novos para o relacionamento e 
identificação das posições jurídicas ocupadas pelo Estado e pelos respecti-
vos servidores em matéria funcional e previdenciária. O Estado, sobretudo, 
passa a atuar com maior foco em sua condição de “empregador”, obrigado 
a verter contribuições relativas aos vínculos efetivos mantidos com seus 
servidores, afastando-se, no entanto, seu papel desempenhado nos siste-
mas tradicionais como espécie de segurador universal do sistema71 para 
expectativas de benefícios alheias a prévio plano sustentável de custeio.

Na linha do que propõe a alegoria da tragédia dos baldios, a leitura 
que se pode fazer do desenho institucional do regime de previdência com-
plementar do servidor titular de cargo efetivo da União é no sentido de que 
foram definidas titularidades ou property rights72 no contexto de um acervo 
de direitos ou bundles of rights73, transmitindo prerrogativas e deveres cor-
relatos com maior grau de responsabilidades aos indivíduos pelo seu futuro 
previdenciário, realçando incentivos em prol de maior controle e coordena-
ção dos afetados na gestão dos recursos aportados – na linha da própria es-
sência do modelo e da previsão de regras de governança com representação 
ativa dos interessados –, e da utilização racional e moderada destes diante da 
maior individualização dos riscos e dos custos a serem internalizados.

Trata-se, assim, de um arranjo que pode ser lido no sentido de que

harmoniza interesses e viabiliza condutas coordenadas – modulan-
do os valores agregados de atividades em direção a um equilíbrio 
óptimo, um nível ao qual se conciliem o desejo de maximização 
(o objetivo econômico primário na exploração dos recursos) e as 
possibilidades de sustentação.74

Respondendo pelos custos, e com maior previsibilidade, mitigando-
-se o arbítrio estatal manifestado nas diversas reformas da previdência, 
os jogadores (servidores e Estado) tendem a adotar como estratégia do-
minante a cooperação para efeito de se evitar o desperdício e fortalecer a 
formação das reservas matemáticas individualizadas.

71 Quanto à renda adicional que ultrapassa o teto dos benefícios do RGPS.

72 ARAÚJO, 2008, p. 22.

73 Ibidem, p. 24.

74 Ibidem, p. 101.
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O alcance da finalidade do sistema passa a depender dos atores en-
volvidos e não é externalizado para a sociedade, e, além disso, se o RPPS 
dependia em larga medida do influxo de recursos do orçamento público 
para sanar suas insuficiências, explorando bens comuns, o RPC, ao formar 
reservas matemáticas mediante o sistema de capitalização, pode financiar 
o desenvolvimento econômico e não se servir dele.

Por fim, em que pesem o auspicioso campo de possibilidades decor-
rente da aplicação do instrumental da AED como chave de leitura, tanto da 
imprevidência das tradicionais concepções dos sistemas previdenciários 
tradicionais, notadamente em relação ao RPPS e ao Sistema de Proteção 
Social dos Militares, quanto das possibilidades de solução de parte rele-
vante dessa tragédia pelo regime jurídico do RPC, afigura-se indispensável 
o prosseguimento dos estudos para fins de averiguar como o Poder Judi-
ciário, por sua vez, vai compreender e implementar essa nova racionalida-
de para a Previdência Pública, especificamente em relação ao RPC, diante 
dos futuros casos concretos.

Conclusão

O presente estudo nos proporcionou identificar que a agenda pública 
tem aproveitado mal as oportunidades de concepção e reforma da Previ-
dência Pública. Em geral, a discussão recai sobre aspectos mais limitados 
concernentes a critérios de elegibilidade e cálculo de benefícios em um viés 
de constante e casuísta redução de valores. A trajetória até o colapso está 
bem delineada, mas pouco se debate quanto à racionalidade do sistema e 
ao diálogo Direito e Economia para a solução da crise.

A aplicação do instrumental da AED nesse contexto, notadamente a 
alegoria da tragédia dos baldios, permitiu revelar que, para além das apa-
rências criadas pela retórica comum e sem sustentação em evidências na 
matéria de direitos sociais, geralmente limitada a preceitos vagos e genéri-
cos e a noções como vedação de retrocesso e reserva do possível, o desenho 
do caráter solidário do RPPS tradicional75, ainda mais amplo no Sistema 
de Proteção Social dos Militares, é que está a funcionar, paradoxalmente, 
como mecanismo de operação e de incentivo à superexploração (compor-

75 Na conformação anterior à instituição do RPC.
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tamento predatório ou rent-seeking) em relação à riqueza produzida em 
comum76 (orçamento público), conduzindo à internalização de benefícios 
superiores aos custos de sua manutenção (externalizados para o sistema), 
e, ressalte-se, em dimensão acima da cobertura sustentável e razoável dos 
riscos sociais eleitos na moldura constitucional (finalidade), criando cons-
tantes encargos obrigatórios à custa da liberdade das gerações futuras.

Em outros termos, se o risco de colapso das contas públicas pela via do 
déficit previdenciário já era conhecido, a alegoria da tragédia dos baldios nos 
permite entender a (ir)racionalidade autocentrada por trás da superexplo-
ração do sistema, em conclusões corroboradas à luz da denominada teoria 
dos jogos77, a partir da qual podemos compreender como o casuísmo das 
reformas e a limitação do debate e da visão dos números aos valores desse 
ou daquele benefício funcionam como incentivo que acentuam a percepção 
do arbítrio do Estado (jogador imprevisível), o que catalisa a nota da impre-
visibilidade das regras do jogo da previdência, durante o desenrolar de jogos 
repetidos78, indefinidamente até a verificação do risco social, o que faz com 
que a estratégia dominante79 seja mesmo a competição por meio da ação dos 
grupos de pressão, para fins de obtenção de mecanismos favoráveis ou para 
postergar e dificultar suas reformas80, traduzindo consequências práticas 
que não encontram amparo constitucional.

Nestas condições, em busca de propostas para o enfrentamento dos 
problemas da Previdência Social, e mais especificamente do RPPS e do 
Sistema de Proteção Social dos Militares, o trabalho destacou dentro da 
própria Previdência Pública, especificamente no RPC, a arquitetura ins-
titucional que, lida sob a ótica da AED, permitirá a compreensão de que, 

76 LOPES, 2006, p. 198.

77 Aplica-se às situações em que o direito se defronta com circunstâncias em que há poucos 
tomadores de decisão e em que a ação ótima a ser executada por uma pessoa depende do que 
o outro agente econômico escolher. Essas situações são como jogos, pois as pessoas precisam 
decidir por uma estratégia. Uma estratégia é um plano de ação que responde às reações de outras 
pessoas. A teoria dos jogos lida com qualquer situação em que a estratégia seja importante. 

78 COOTER, 2010, p. 56.

79 Ibidem, p. 56.

80 As reformas no marco legal do RPPS e do Sistema de Proteção Social dos Militares ocorrem 
de forma lenta e coincidem com as proximidades do período inicial dos mandatos no Poder 
Executivo Federal (1998, 2003 e 2019).
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assim como propõe a teoria econômica em relação à tragédia dos baldios, 
a solução está em definir titularidades ou property rights81 no contexto de 
um acervo de direitos ou bundles of rights82, transmitindo prerrogativas 
e deveres correlatos com maior grau de responsabilidades aos indivíduos 
pelo seu futuro previdenciário, realçando incentivos em prol de maior con-
trole e coordenação dos afetados na gestão dos recursos aportados – na 
linha da própria essência do modelo e da previsão de regras de governança 
com representação ativa dos interessados –, e da utilização racional e mo-
derada deles diante da maior individualização dos riscos e dos custos a se-
rem internalizados, eis que respondendo pelos custos, e com maior previsi-
bilidade, mitigando-se o arbítrio estatal manifestado nas diversas reformas 
da previdência, os jogadores (servidores e Estado) tendem a adotar como 
estratégia dominante a cooperação para efeito de se evitar o desperdício e 
fortalecer a formação das reservas matemáticas individualizadas. Porém, a 
eficiência do RPC dependerá crucialmente se o Poder Judiciário encampa-
rá essa nova racionalidade diante dos futuros casos concretos.
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