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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa o seguro-garantia sob o enfoque jurídico, por meio de investigação a 

respeito de seu conceito, elementos e natureza jurídica. Aborda a garantia em sua concepção 

geral e sua classificação especial (garantias pessoal e real), com ênfase na aplicação pelo direito 

público. O trabalho discorre acerca do texto e contexto do sistema de garantia contratual das 

Leis n.º 8.666/1993 e n.º 14.133/2021 e no âmbito regulatório da Susep: as Circulares n.º 

477/2013 e n.º 662/2022. Examina descritivamente a origem, a definição, as características e a 

disciplina do performance bond à luz do direito público norte-americano, atrelado em algumas 

anotações de ordem econômica. Mapeia os pontos mais sensíveis à efetividade da cláusula de 

retomada, envolvendo temas relacionados ao âmbito de sua aplicação, à retomada da obra em 

seu sentido subjetivo, à abrangência das obrigações do agente segurador, à fiscalização da 

execução contratual sob a perspectiva da seguradora e da Administração Pública, à 

discricionariedade na modelagem do seguro-garantia e, mais particularmente, aos percentuais 

de coberturas previstos na nova Lei de Licitações e Contratos. Este último aspecto é crucial 

para a viabilidade da assunção do contrato pela seguradora. Demonstra, por meio de dados do 

TCU, que os novos percentuais de garantia contratual concebida pela Lei n.º 14.133/2021 pouco 

impactariam as obras paralisadas ou inacabadas existentes no Brasil. Apresenta recomendações 

para a modelagem do seguro-garantia com cláusula de retomada, com o objetivo de reduzir 

atritos e aumentar incentivos para que a seguradora possa assumir e concluir a obra afetada pelo 

inadimplemento do particular contratado.  

 

Palavras-chave: seguro-garantia; cláusula de retomada; Lei n.º 14.133/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the performance bond from a legal standpoint, through research on its 

concept, elements and legal nature. It addresses the guarantee in its general conception and its 

classification as special (personal and real guarantees), with emphasis on its application in 

public law. The work discusses the text and context of the contractual guarantee system in the 

Laws n. º 8.666/1993 and n. º 14.133/2021 and in the regulatory scope of Susep: Circulars n. º 

477/2013 and n. º 662/2022. Descriptively examines the origin, definition, characteristics and 

discipline of the performance bond in light of U.S. public law, coupled with some notes of 

economic order. It maps out the most sensitive points for the effectiveness of the takeover 

performance option, involving themes related to the scope of its application, the takeover of the 

construction work in its subjective sense, the scope of the insurer's obligations, the inspection 

of the contract execution under the perspective of the insurer and of the Public Administration, 

the discretionary nature of the performance bond model and, more particularly, the coverage 

percentages provided for the new law. This last aspect is crucial to the viability of the 

assumption of the contract by the insurer. It demonstrates, through data from the TCU, that the 

new contractual guarantee percentages conceived by Law n. º 14.133/2021 would have little 

impact on the existing paralyzed or unfinished construction works in Brazil. It presents 

recommendations for the modeling of surety insurance with a takeover performance, with the 

goal of reducing friction and increasing incentives for the insurer to take over and complete the 

work affected by the default of the private contractor.  

   

Keywords: performance bond; takeover performance option; Law n.º 14.133/2021. 
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1 INTRODUÇÃO  

As contratações públicas de obras e serviços de engenharia sujeitam-se a inúmeras 

adversidades de ordem técnica, operacional e financeira. Diante dessa característica, a 

legislação correlata prevê normas específicas para aprimorar a segurança contratual da 

Administração Pública.  

Os requisitos de habilitação (art. 62 da Lei n.º 14.133/2021), por exemplo, residem 

em um conjunto de regras concebidas para verificar a capacidade do licitante realizar o 

objeto da licitação. No entanto, em determinados contratos administrativos, faz-se 

necessário o uso da garantia de cumprimento de contrato, cuja função precípua é de 

assegurar a satisfação de um crédito.   

A esse respeito, a Lei n.º 14.133/2021 contempla um sistema de garantia em prol 

da Administração. As modalidades admitidas na Lei (art. 96, § 1.º) são: (i) caução; (ii) 

seguro-garantia; e (iii) fiança bancária. Todas essas modalidades garantem uma 

compensação financeira em favor da Administração na eventualidade de um contratado 

descumprir o contrato. Entretanto, somente o seguro-garantia possibilita ao agente 

garantidor proceder à execução e conclusão do objeto contratado, situação em que a Lei 

se refere à “cláusula de retomada”.  

Por certo, diversos fatores normativos, contratuais e econômicos influenciam na 

retomada da obra pela seguradora. Neste trabalho, procuro analisar os pontos mais 

relevantes do instituto previstos na Lei n.º 14.133/2021 e na disciplina regulatória 

produzida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Para tanto, a pesquisa 

buscou debater as principais críticas e desafios para a implementação do seguro-garantia 

com cláusula de retomada. 

Assim, esta investigação tem como objetivo: (i) examinar as disposições legais e 

regulatórias atinentes ao seguro-garantia nas contratações públicas de obras e serviços de 

engenharia; e, a partir deste estudo, (ii) apresentar recomendações de modelagem 

contratual do seguro-garantia com cláusula de retomada visando extrair as 

potencialidades do instituto.  

O seguro-garantia, embora não seja uma novidade na legislação, passou a receber 

maior atenção dos operadores do direito, destacando-se como um dos instrumentos aptos 

a reduzir o número alarmante de obras públicas atrasadas ou inacabadas existentes no 

Brasil.  
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O estudo sobre o assunto é oportuno e necessário. O cenário brasileiro demonstra 

sua pertinência, sobretudo pela repercussão social negativa decorrente das obras públicas 

atrasadas ou inacabadas, problema agravado pela evidente limitação financeira dos entes 

federativos. Em meio a tudo isso, encontra-se o cidadão, o administrado, desprovido de 

obras e serviços essenciais a seu bem-estar.  

O seguro-garantia equivale-se à modalidade de garantia utilizada massivamente nas 

contratações públicas dos EUA, denominado performance bond. Sua função é proteger a 

Administração de potenciais danos financeiros decorrentes do inadimplemento do 

particular contratado. Caracterizado o inadimplemento, usualmente o garantidor assume 

a execução e a conclusão da obra ou paga integralmente os prejuízos resultantes, pois a 

garantia normalmente incide em 100% do valor do contrato.  

No Brasil, entretanto, são praticamente inexistentes os casos em que o garantidor 

assume a execução da obra, tampouco indeniza financeiramente os prejuízos causados 

pelo inadimplemento do contratado. Isso ocorre especialmente em razão da baixa 

cobertura da garantia, limitada em até 10% sobre o valor do contrato, conforme o art. 56, 

§ 3.º, da Lei n.º 8.666/1993.  

Com o advento da Lei n.º 14.133/2021, o tema da garantia contratual sofreu 

algumas alterações. Para obras e serviços de engenharia de grande vulto o percentual de 

cobertura foi limitado em até 30% do valor do contrato, além de constar regramentos 

sobre a possibilidade de o agente segurador assumir a retomada da obra em determinadas 

situações.  

Dessa forma, procura-se debater os principais pontos do seguro-garantia no novo 

marco legal de licitações considerados de maior impacto na contratação pública, com o 

objetivo de esclarecer os temas que se apresentam mais intrincados. Ao longo deste 

trabalho, indicam-se os questionamentos sobre essa modalidade de garantia e reflexões a 

respeito de suas vantagens e desvantagens abordadas pela doutrina especializada.  

O trabalho está assim estruturado: além desta introdução, os capítulos 2 e 3 abordam 

questões gerais, mas necessárias, para o exame da cláusula de retomada, a qual é exposta 

no capítulo 4. Com esse substrato, o capítulo 5 busca delinear recomendações práticas 

visando o melhor ambiente contratual para a efetividade do seguro-garantia com cláusula 

de retomada.  
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No capítulo 2, destacam-se temas que se reputam necessários à compreensão do 

seguro-garantia no ordenamento jurídico, tal como noções conceituais e temas 

relacionados à sua natureza jurídica, para, na sequência, tratar da garantia de cumprimento 

de contrato administrativo. Ao final, explora-se o tema nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 

14.133/2021 e sua regulação pela Susep. Para tanto, recorrem-se às pesquisas doutrinária 

e normativa.  

Superada essa etapa, no capítulo 3 é feita uma análise descritiva do performance 

bond à luz do direito norte-americano, demonstrando uma breve evolução dessa garantia, 

suas características e seu atual regramento e aplicação nas contratações públicas. Esta 

investigação justifica-se em razão do estágio avançado de maturação do instituto nos 

EUA, revelando informações úteis ao debate brasileiro.  

No capítulo 4, analisa-se a cláusula de retomada fracionada em pontos que 

levantaram maiores questionamentos da doutrina. O objeto dessa análise será expor a 

racionalidade jurídica das disposições legais, utilizando-se de tal reflexão para identificar 

como as atuais regras poderiam inferir no atual cenário das obras paralisadas no Brasil.  

O capítulo 5 contém recomendações de melhores práticas de modelagem do seguro-

garantia com cláusula de retomada com o objetivo de fomentar as funções esperadas do 

instituto (monitoramento do contrato e assunção da obra pelo garantidor), precaver 

situações de incertezas, insegurança jurídica e de incentivos contratuais inadequados. O 

conteúdo desenvolvido nesse capítulo provém das percepções obtidas ao longo do 

trabalho.  
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2 O SEGURO-GARANTIA E SEU CONTEXTO NA CONTRATAÇÃO 

PÚBLICA BRASILEIRA  

2.1 Seguro-garantia  

2.1.1 Contexto fático  

É inerente à atividade da Administração Pública a realização de contratos com 

particulares a fim de adquirir bens e serviços em prol de sua própria estrutura, bem como 

para atender a necessidade dos administrados. A despeito das especificidades subjacentes 

aos contratos administrativos, a Administração está sujeita a inadimplementos contratuais 

por parte dos agentes privados que se relacionam com ela.  

A depender do objeto da contratação, torna-se necessário o uso da garantia 

contratual de modo a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelo particular 

e minimizar os efeitos negativos do inadimplemento, caso ocorra. Entre as modalidades 

de garantias admitidas na contratação pública, o seguro-garantia se destaca por sua 

estrutura jurídica, uma vez que possibilita a análise das competências qualitativas (não só 

financeira) do licitante, a garantia financeira e a continuidade do contrato pela seguradora 

no lugar do contratado inadimplente.  

Desse modo, a empresa que obtém uma apólice de seguro-garantia tem uma espécie 

de atestado do agente segurador de que possui condições de realizar o objeto contratual 

licitado pela Administração (POLETTO, 2021, p. 309). Em outras palavras, a seguradora, 

ente especializado em riscos, confiou na qualificação da empresa para assumir 

determinado projeto, atrelando seu próprio patrimônio ao vínculo obrigacional.  

Isso se torna relevante no contexto de contratação pública em que diversos atos são 

necessários para a seleção de um particular para substituir outro que incorreu em 

inadimplência. Trata-se de um procedimento moroso, burocrático e especialmente formal, 

concebido para assegurar a isonomia entre os licitantes e a proposta mais vantajosa para 

a Administração.  

Não é exagero dizer que, no âmbito da contratação pública, o seguro-garantia se 

destaca das outras modalidades de garantia, pois o agente segurador, diante do 

inadimplemento, pode cumprir sua obrigação de forma pecuniária, mas também pode vir 

a assumir a execução do contrato, desde que haja incentivos contratuais e normativos para 

tanto.  
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No ano de 1972, foi emitida a primeira apólice de seguro-garantia para contratação 

do metrô de São de Paulo, mas foi somente pela Lei n.º 8.666/1993 que o instituto se 

desenvolveu expressivamente, sendo reconhecido seu marco legal (POLETTO, 2021, p. 

67-71). Isso se confirma pelos dados de comercialização do instituto. No ano de 2005, o 

faturamento do seguro-garantia foi de R$ 170 milhões; em 2010, passou para R$ 730 

milhões; e, no ano de 2019, atingiu a cifra de R$ 2,68 bilhões, apresentando um 

crescimento linear ao longo de 20 anos (POLETTO, 2021, p. 308).  

A Lei n.º 8.666/1993 estabelece o percentual máximo de cobertura de 5% sobre o 

valor do contrato, e em obras de grande vulto de alta complexidade e riscos financeiros o 

percentual pode chegar até 10%. Não obstante, há um número elevado de obras 

paralisadas no Brasil cujas consequências são extremante negativas ao erário a ao bem-

estar social.  

O Tribunal de Contas da União (TCU) indicou no diagnóstico (BRASIL, 2019a) a 

existência de 14 mil obras públicas paralisadas, nas quais já foram investidos pelo menos 

10 bilhões de reais.1 Nesse levantamento, foram consideradas somente as bases de dados 

da Caixa Econômica Federal (CEF), do Ministério da Educação (MEC), da Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa), do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). 

Nos últimos anos, o seguro-garantia recebeu uma atenção especial da academia,2 

dos operadores do direito e do mercado segurador, tendo em vista sua aptidão para 

contribuir com o atual cenário de inadimplência. Investigou-se, sob variados enfoques, 

uma estrutura de garantias nos moldes do performance bond dos EUA, onde 

tradicionalmente a maior parte do contrato de construção é coberta pela garantia, 

propiciando uma efetiva pré-qualificação do licitante e a retomada da obra ou uma 

indenização pecuniária suficiente para sua conclusão. 

Após um longo período de expectativa, no dia de 1.º de abril de 2021, a nova Lei 

de Licitações e Contratos foi sancionada – Lei n.º 14.133/2021. Ela praticamente manteve 

a disciplina da garantia contratual da Lei n.º 8.666/1993, com exceção do percentual de 

                                                           
1 Sobre o assunto: “Uma em cada três obras pelo país está paralisada, o que já gerou um aporte de R$ 10 
bilhões de dinheiro público sem retorno à população. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (15/5) 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que fez um levantamento inédito sobre o estágio de 38.412 obras 
de infraestrutura por todo o país. O investimento total previsto nos projetos é de R$ 725 bilhões” 
(PIMENTA, 2019, n.p).  
2 Ver, por exemplo: Xavier (2017); Doria (2019); Lopes (2020).  
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cobertura para obras de grande vulto, que passou de até 10% para até 30% sobre o valor 

do contrato. Outra importante inovação consistiu na modalidade do seguro-garantia no 

que tange à disciplina da continuidade da obra pela seguradora, o que se denominou de 

cláusula de retomada. 

Para compreender o impacto inicial e a percepção do mercado segurador acerca da 

nova Lei de Licitações e Contratos, vale transcrever um trecho da entrevista concedida 

por Mattosinho (2021, n.p), diretor de Garantia da Fator Seguradora, ao site do Sindicato 

das Empresas de Seguros e Resseguros (SINDSEGSP):  

Pode explicar o que é a cláusula de retomada?  
A missão como seguradora, do início ao fim, é concluir a obra. Na atual norma, 
a seguradora não acompanha a obra e nem tem liberdade para opinar sobre o 
projeto e acompanhar o fluxo da obra. Com a nova lei, passamos a ser 
intervenientes anuentes nas obras de grande vulto, com garantia de até 30%. 
Assinamos o contrato como se fôssemos sócios. Temos o direito de 
acompanhar a obra e a obrigação de, em caso de algum problema com o 
tomador, assumir a obra e contratar uma nova construtora para concluir o 
projeto. Ou seja, de contratar uma segunda construtora para assumi-la com 
todos os desafios trabalhistas, logísticos e técnicos, pois cada obra tem a sua 
especificidade.  
E isso aumenta o custo para as seguradoras?  
Sim. Temos de ter uma equipe técnica para analisar tudo, começando pela 
situação financeira das construtoras e os termos do contrato. Depois disso, 
acompanharemos cada passo, desde a proposta, para checar se o projeto da 
construtora está dentro dos padrões técnicos, financeiros e com prazo de 
conclusão viável, até o dia a dia da obra para checar se tudo que foi acordado 
é colocado em prática dentro do orçamento e do prazo previsto. A corretora de 
seguros também passa a ter um papel mais consultivo do que transacional.  
E para as construtoras, que são os tomadores ou contratantes do seguro?  
Os tomadores terão de ser mais transparentes. Se quer R$ 300 milhões em 
crédito para um seguro-garantia, terá de abrir dados de balanços. Sem essa de 
mandar o balanço via arquivo Excel. Precisa esclarecer dúvidas, dar acesso ao 
projeto, à precificação. É assim que as seguradoras irão calcular o valor 
disponível para o seguro. Com a nova Lei, acho difícil uma construtora 
conseguir um seguro da noite para o dia, como é feito hoje. Precisarão pensar 
no seguro-garantia desde o início dos estudos para participar das licitações. 
E para os órgãos públicos, que são os segurados?  
No fim do dia, o espírito é que as seguradoras sirvam de filtro. Não apoiem 
empreiteiras que atuem de forma irresponsável, apenas para ganhar o contrato, 
sem de fato estar preparadas para concluir o empreendimento. O governo 
espera que o mercado segurador faça uma depuração. E certamente com a nova 
Lei isso será feito. 
Mas há uma forte concorrência em garantia…  
Sim, estamos num mercado soft, ou seja, com baixas taxas pois temos muitas 
companhias atuando neste segmento, mas poucas são especializadas. Acredito 
que com a nova lei ficarão somente as empresas que têm expertise neste seguro. 
Atualmente, o tomador, ou seja, a construtora, só pedia o seguro de última hora 
para constar no processo licitatório. Algumas delas sequer existiam e isso só 
era descoberto quando havia um sinistro. Agora, além da nova Lei de 
Licitações, temos novas regras da Susep. Trata-se do Sistema de Registro de 
Operações (SRO), que obriga que as apólices de garantia sejam registradas. E 
o segurado pode checar se a apólice está registrada na Susep e não é falsa. 
Atualmente quem cobra menos e faz menos perguntas acaba fazendo mais 
negócios, mas isso pode ser perigoso no cenário da nova Lei pois a 
responsabilidade é muito maior. 
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Em decorrência das novas regras inerentes ao seguro-garantia trazidas pela Lei n.º 

14.133/2021, como a participação da seguradora no contrato principal na qualidade de 

interveniente anuente e a majoração do percentual de cobertura para obras de grande 

vulto, o entrevistado alude a uma relação de “sócio” entre a seguradora e a construtora, 

provavelmente motivado pela maior exposição financeira e/ou obrigacional das 

seguradoras.  

Também se verifica que os custos serão acrescidos em razão do aumento do 

trabalho consultivo a ser realizado pela seguradora nos contratos com cláusula de 

retomada. Isso acarreta, segundo Mattosinho (2021, n.p), a necessidade de as construtoras 

serem mais transparentes no fornecimento de documentos financeiros e nas informações 

a respeito do projeto e sua precificação, sob pena de não conseguirem uma apólice de 

seguro-garantia.  

Em virtude do maior escrutínio a ser realizado em face das construtoras, Mattosinho 

(2021, n.p) relata que as seguradoras atuaram como espécie de “filtro” dos licitantes, 

eliminando do certame empresas que não tenham condições de assumir determinado 

projeto, pois dificilmente conseguirão uma apólice de seguro-garantia.    

É notório, portanto, que o novo regime de garantia da nova Lei de Licitações 

impacta todos os envolvidos em contratação pública, sejam eles agentes públicos ou 

privados. Assim, em função desse contexto, necessário aprofundar os estudos sobre o 

tema.  

A seguir, procuro expor um quadro conceitual dos temas que reputo essenciais para, 

na sequência, explorar de maneira mais frutífera importantes questões do seguro-garantia 

com cláusula de retomada.  

2.1.2 Conceito e elementos 

O art. 6.º elenca uma série de definições legais a fim de minimizar discussões 

judiciais concernentes às regras da Lei n.º 14.133/2021 (HEINEN, 2022, p. 58). No 

tocante ao seguro-garantia, o inciso LIV do referido dispositivo estabelece-o da seguinte 

maneira: “seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

contratado”. Tal redação não difere da definição prevista no diploma legal anterior (art. 

6.º da Lei n.º 8.666/1993). 
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No âmbito regulatório, o art. 4.º da Circular Susep n.º 477/2013 define o seguro-

garantia utilizado no setor público como o “seguro que objetiva garantir o fiel 

cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado em razão de 

participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, concessões ou permissões [...]”.  

Todavia, tais definições não se mostram úteis para delimitar conceitualmente o 

seguro-garantia, pois restringem-se ao enfoque finalístico do instituto, olvidando-se de 

suas características e de seus elementos (POLETTO; GONÇALVES, 2020, p. 8).  

A expressão “garantir o fiel cumprimento das obrigações”, presente nas definições 

anteriores, fornece uma ideia de que a garantia assegura o cumprimento do contrato. No 

entanto, há diversas ressalvas quanto a essa concepção. A principal delas é a de que o 

seguro-garantia garante o cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, mas 

apenas no limite e condições convencionados na apólice. No contexto da Lei n.º 

8.666/1993, o seguro-garantia com frequência nem sequer garantiu o pagamento do 

crédito titularizado pelo Poder Público, uma vez que os valores das multas e prejuízos 

superavam a quantia estabelecida na apólice. 

Contudo, é possível aquilatar o conceito do seguro-garantia a partir do enfoque 

doutrinário de Poletto (2003, p. 43-44):  

[...] pela contratação do seguro garantia, mediante o pagamento de um prêmio, 
segurador garante o cumprimento das obrigações do tomador do seguro 
firmadas com o segurado ou beneficiário, exclusivamente dentro dos limites 
convencionados na apólice, seja pelo pagamento dos prejuízos ocorridos ou 
pelo cumprimento efetivo da obrigação contemplada pela importância 
segurada.  

Com base nessa doutrina, pode-se identificar que o seguro-garantia estabelece uma 

relação tripartite, constituído por elementos próprios e que assegura a execução das 

obrigações mediante o cumprimento do objeto contratual ou pagamento dos prejuízos, 

nos limites convencionados na apólice.  

É tripartite, uma vez que a emissão da apólice envolve diretamente o tomador, 

segurado e seguradora. O tomador é quem assumiu as obrigações perante o segurado no 

contrato principal; o segurado é qualificado como credor das obrigações assumidas pelo 

tomador; a seguradora é quem assegura o cumprimento das obrigações assumidas pelo 

tomador no contrato principal em benefício do segurado (POLETTO; GONÇALVES, 

2020, p. 8).  
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Não obstante, o seguro-garantia envolve outros partícipes de forma indireta, pois é 

sustentado por contratos coligados3 entre diversos agentes, tais como empresas de 

engenharia, arquitetura, instituições financeiras, fornecedores, corretores, seguradores e 

resseguradores (POLETTO, 2021, p. 80).  

O seguro-garantia é formado por elementos próprios, pois a contratação do seguro-

garantia acontece mediante o envio de “proposta” em favor da seguradora e, com sua 

aceitação, ocorre o pagamento do “prêmio” pelo tomador (art. 11 da Circular Susep n.º 

477/2013) à seguradora, e as obrigações da seguradora são convencionadas na “apólice”, 

que deve precisar os “riscos” assumidos por ela (arts. 7.º e 22 da Circular Susep n.º 

477/2013). Assim, além das partes, a proposta, o prêmio, o risco e a apólice constituem 

elementos essenciais do seguro-garantia (POLETTO, 2003, p. 44-55).  

Para habilitar a contratação do seguro-garantia, o potencial tomador deve solicitar 

a emissão da apólice por meio de um documento denominado “proposta”, encaminhando-

o com a documentação necessária para o exame e aceitação do risco pela seguradora. 

Trata-se de um elemento essencial na relação jurídica do seguro-garantia, uma vez que é 

o instrumento pelo qual a seguradora “inicia o trabalho de subscrição do risco para 

aceitação do negócio” (POLETTO, 2003, p. 48).  

O “prêmio” consiste na importância devida pelo tomador à seguradora. Trata-se da 

contraprestação da cobertura do seguro. É calculado com base na análise das capacidades 

técnicas, econômicas e financeiras do tomador e do contrato a ser garantido (POLETTO, 

2021, p. 263). No campo regulatório, o segurador deve especificar as premissas de 

avaliações dos tomadores que podem ser compostas por “relatórios financeiros, políticas 

de investimento, informações bancárias, análise de histórico mercadológico, métodos de 

controle e gerenciamento de riscos adotados na gestão da empresa” (art. 17 da Circular 

Susep n.º 477/2013).  

O “risco” é inerente ao seguro-garantia e decorre da possibilidade do 

inadimplemento do tomador no contrato garantido pela seguradora. O segurado pretende, 

                                                           
3 Nessa linha, confira-se os seguintes precedentes do STJ: “É de se ver que os contratos coligados são 
aqueles que, apesar de sua autonomia, se reúnem por nexo econômico funcional, em que as vicissitudes de 
um podem influir no outro, dentro da malha contratual na qual estão inseridos [...]” (STJ, REsp 
1.141.985/PR, 4.ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07.04.2014); “Por contratos coligados 
compreende-se a celebração de dois ou mais contratos autônomos, mas que guardam entre si um nexo de 
funcionalidade econômica, a propiciar a consecução de uma finalidade negocial comum” (STJ, REsp 
1.519.041/RJ, 3.ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.09.2015).  
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com essa garantia, proteger-se dos riscos e incertezas que possam afetar o cumprimento 

do contrato (POLETTO, 2021, p. 180).  

Importante anotar que o seguro-garantia obriga o segurador a compensar a perda 

econômica do segurado, mas não isenta o tomador de reembolsar as perdas financeiras 

do segurador.  

A “apólice” consiste em um documento fundamental na medida em que constitui a 

contratação do seguro-garantia. De acordo com os arts. 7.º e 22 da Circular Susep n.º 

477/2013, a apólice deve indicar o valor máximo garantido, os riscos assumidos e os 

dados do segurado e do tomador.  

É possível que o segurador indenize o segurado de duas formas: (i) pagamento dos 

prejuízos causados pelo inadimplemento; ou (ii) efetivo cumprimento do objeto do 

contrato, tal como previsto nos incisos I e II do art. 13 da Circular Susep n.º 477/2013:  

Art. 13. A seguradora indenizará o segurado, mediante acordo entre as partes, 
segundo uma das formas abaixo:  

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma 
a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou  

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas 
causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 

Todavia, são necessárias mais algumas observações.  

O pagamento do prêmio não é condição de vigência do seguro-garantia. O art. 97, 

II, da Lei n.º 14.133/2021 e o art. 11, §§ 1.º e 2.º, da Circular Susep n.º 477/2013 estipulam 

que o seguro continua em vigor na eventualidade de o tomador inadimplir o prêmio, 

hipótese em que a seguradora pode recorrer à execução do contrato de contragarantia.  

Com advento da Lei n.º 14.133/2021, no seguro-garantia com cláusula de retomada, 

a seguradora deverá pagar a “integralidade da importância segurada”, e não propriamente 

os “prejuízos ocorridos” (art. 102, parágrafo único, II).  

No tocante a finalidade do instituto, Poletto (2021, p. 260-261) pontua o seguinte:  

A proteção do seguro-garantia reduz a incerteza do cumprimento da obrigação 
pelo devedor da prestação e, por consequência, diminui o risco de perda 
econômica do credor. Adicionalmente, a apólice de seguro-garantia sinaliza ao 
segurado a eficiência do tomador pela análise do segurador.  

[...]  

A sua finalidade é assegurar perdas decorrentes do não cumprimento de 
obrigações assumidas em contrato, em conformidade com o objeto da apólice. 
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Portanto, o seguro-garantia fornece dois benefícios à entidade segurada: (a) 

assegura perdas econômicas; e (b) pré-qualifica o tomador. O item “a” está relacionado 

diretamente com o valor garantido na apólice, ou seja, quanto mais ampla a cobertura, 

maior a proteção financeira do segurado. O item “b” reside propriamente na dinâmica da 

contratação do seguro-garantia pelo tomador.  

Em suma: empresas com melhores condições e pontuações terão mais facilidades 

de obter uma apólice do seguro-garantia. Analogicamente, pode-se comparar essa análise 

com os requisitos de habilitação previstos na Lei de Licitações e Contratos, mas 

realizados pelo agente segurador, especializado em riscos.  

Contudo, o seguro-garantia pode ser compreendido como uma modalidade de 

garantia pela qual o segurador garante indenizar o segurado em caso de inadimplência do 

tomador. O seguro-garantia, assim como outras modalidades de garantias, é um 

instrumento pelo qual o segurado pretende se proteger de perdas financeiras e diminuir 

os impactos negativos de eventual inadimplência que recaem sobre a contratação pública. 

Seu principal diferencial, em face de outras modalidades de garantias, reside na 

possibilidade de o segurador indenizar o segurado mediante o cumprimento de uma 

obrigação específica, como a conclusão do contrato, no lugar do tomador. A análise do 

segurador atesta, em certa medida,4 as condições financeiras e técnicas para o tomador 

executar o projeto.  

2.1.3 Natureza jurídica  

A partir da investigação antecedente, tentar-se-á, então, examinar a natureza 

jurídica do seguro-garantia mediante a análise de outras figuras que demonstram alguma 

semelhança com o instituto, quais sejam o seguro e a fiança.  

Os pontos comuns que aproximam o seguro-garantia do contrato de seguro 

encontram-se no fato de que, nos dois casos, eles se sujeitam à regulação da Susep e, em 

certa medida, há identidade nos elementos (partes, prêmio, apólice, risco). No entanto, 

existem diversas ressalvas acerca da conexão entre as duas categorias contratuais.  

                                                           
4 Quanto maior a exposição financeira do segurador, maior o escrutínio feito sobre o tomador. Trata-se de 
uma seleção lógica do segmento securitário. O segurador calcula o prêmio de acordo com as condições do 
tomador e do contrato a ser assegurado.  
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Em primeiro lugar, o seguro tradicional envolve duas partes (segurado e segurador) 

e o prêmio é assumido pelo segurado, ao passo que no seguro-garantia a relação é 

triangular (segurado, segurador e tomador) e o prêmio é pago pelo tomador em benefício 

exclusivo do segurado.  

Em segundo lugar, no seguro tradicional, o prêmio é calculado pela composição do 

prêmio puro, que é resultante da “avaliação estrita do risco coberto pelo seguro, que, em 

termos muito simples, corresponderia à esperança matemática que se obtém 

multiplicando a probabilidade de ocorrência do sinistro pela magnitude das suas 

consequências” (REGO, 2012, p. 6), e taxa de carregamento alusivo à remuneração dos 

serviços securitários (COELHO, 2022, RB-35.2).  

Diferentemente ocorre no contrato de seguro-garantia, em que o prêmio não é pago 

pelo segurado, mas pelo tomador, e é calculado, como visto, a partir da análise das 

capacidades técnicas, econômicas e financeiras do tomador e do contrato a ser garantido.  

De acordo com Coelho (2022, RB-35.2), a principal característica que destoa o 

seguro-garantia do contrato de seguro reside na ausência da socialização dos riscos, cujo 

conceito refere-se a uma reunião de um grupo ou mutualidade de segurados que 

contribuirão proporcionalmente com o pagamento de seus respectivos prêmios a um 

fundo comum; o dinheiro desse fundo servirá para liquidações dos sinistros, em benefício 

de seus integrantes (STIGLITZ, 2004, p. 8-9).5  

Nesse sentido, Coelho (2022, RB-35.2) afirma, categoricamente, que o seguro-

garantia não reside em contrato de seguro, mas em contrato de fiança, justamente por lhe 

faltar o requisito da socialização dos riscos. Ele conclui que o “seguro-garantia é apenas 

a denominação que o regulamento administrativo dá ao contrato de fiança quando uma 

seguradora é a fiadora”.  

                                                           
5 Pela relevância, confira-se na íntegra, em tradução livre: “Acontece que não é concebível o seguro entre 
quem se tenha submetido a uma potencial verificação de um único evento incerto, futuro e danoso, se 
pretende transferir os efeitos prejudiciais que derivam do mesmo a uma seguradora que tomaria a seu 
encargo somente os efeitos desse sinistro e de nenhum outro. Assim entendido o tema, tratar-se-ia de uma 
operação meramente especulativa [...]. E o modo de eliminar os efeitos derivados da álea se alcança 
mediante o agrupamento de um grupo ou mutualidade de segurados que contribuirão proporcionalmente 
com cada uma de suas respectivas quotas ou prêmios a um fundo comum de uma mesma empresa. Desse 
fundo se extrairão as somas em dinheiro com as quais os sinistros serão liquidados, em benefício dos 
integrantes da mutualidade. Essa última que, como se expressou, implica o agrupamento de pessoas, 
comunidade de riscos e contribuição a um fundo, é a que permite amenizar os efeitos da álea, neutralizar 
as suas consequências. Pelo exposto até aqui cabe concluir que o contrato de seguro não pode ser 
considerado um contrato meramente especulativo pois, sem prejuízo do benefício da seguradora, seu 
objetivo deve ser a satisfação das legítimas expectativas de solidariedade e cooperação que se conjugam no 
princípio da mutualidade, base da noção do seguro”.  
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A afinidade do seguro-garantia com a fiança é caracterizado pela presença de um 

garantidor (fiador), que assume a obrigação perante o credor de entregar a prestação 

devida pelo devedor, caso este não o faça, conforme dicção do art. 818 do Código Civil: 

“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida 

pelo devedor, caso este não a cumpra”. Nota-se que, como no seguro-garantia, a relação 

da fiança envolve três partes.  

Tal como o seguro-garantia, a fiança é contrato acessório a outro vínculo contratual-

principal, seguindo-se a sorte da principal (COELHO, 2022, RB-32.14). Outra 

característica comum é que os contratos operam a sub-rogação concedendo o direito ao 

garantidor de cobrar em regresso a quantia desembolsada em favor do credor em face do 

devedor, nos termos do art. 831 do Código Civil e do art. 21 da Circular Susep n.º 

477/2013.  

É de observar que a sub-rogação opera-se de modo similar nos contratos de seguro 

e fiança. O art. 786 do Código Civil determina que, paga a indenização pelo segurador, 

este se sub-roga nos direitos do segurado para cobrar o reembolso do responsável pelo 

dano. Disposição análoga está no art. 831 do Código Civil, que dispõe sobre a fiança, em 

que o fiador que pagar a dívida ficará sub-rogado nos direitos do credor. Assim, paga a 

indenização, ao garantidor será transmitido o direito de crédito contra o causador do dano, 

com todas as suas garantias e acessórios (SACRAMONE; PIVA, 2017, p. 606).6  

A fiança prevista na Lei de Licitações e Contratos reside na modalidade bancária, 

regulada pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos 

da Resolução Bacen n.º 2.325/1996, constituindo garantia oferecida por bancos múltiplos, 

bancos comerciais e bancos de investimento.7 Na fiança bancária, “um banco garantirá o 

adimplemento da obrigação contraída pelo devedor até determinado limite contratado, 

mediante remuneração” (SILVA, 2014, p. 94). 

                                                           
6 Confira-se: “Pela sub-rogação legal, a partir do pagamento pelo fiador ou segurador embora haja a perda 
do poder de exigir pelo credor originário, não haverá a extinção do dever de prestar pelo devedor. Há a 
transferência da titularidade do crédito do credor originário para o solvens, com todos os seus acessórios e 
características” (SACRAMONE; PIVA, 2017, p. 606). 
7 Art. 1.º da Resolução Bacen n.º 2.325/1996. “Facultar a prestação de garantias por parte dos bancos 
múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, companhias 
hipotecárias e cooperativas de crédito. Parágrafo único. O aceite em títulos cambiários por parte das 
instituições mencionadas neste artigo continua limitado às situações expressamente permitidas nas normas 
legais e regulamentares vigentes”. Art. 2.º da Resolução Bacen n.º 2.325/1996. “Aplicam-se à prestação de 
garantias as mesmas vedações legais e regulamentares impostas às instituições referidas no artigo anterior 
para a concessão de empréstimos, adiantamentos e financiamentos”. 
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Assim, diferentemente do que ocorre no seguro-garantia, a fiança bancária somente 

permite ao fiador garantir pagamento em pecúnia. Ainda, merece destaque que, na fiança, 

há a assunção da própria obrigação de adimplemento pelo fiador, que será responsável 

pela dívida em caso de inadimplemento do devedor. Por sua vez, no seguro-garantia, o 

segurador assume a garantia contra os efeitos do inadimplemento do tomador. Seu 

compromisso contratual tem, tradicionalmente, natureza indenizatória, garantindo o 

segurado contra as consequências patrimoniais negativas decorrentes do dano causado 

pelo descumprimento do devedor-tomador (LEÃES, 2010, p. 863-874).8  

Cabe salientar, neste instante, que a concepção tradicional da qual o seguro-garantia 

cobre a exata medida do prejuízo experimentado pelo credor deixou de ser absolutamente 

compatível com a Lei de Licitações e Contratos, pois o segurador deverá pagar a 

integralidade da quantia assegurada na apólice, caso não retome a obra (art. 102, II, Lei 

n.º 14.133/2021). Logo, a indenização devida pelo segurador agora é estática, e não mais 

dinâmica, mediante a apuração dos efetivos prejuízos, notadamente quando se tratar de 

seguro-garantia com cláusula de retomada.  

Nesse contexto, Poletto (2003, p. 86), em razão das diferenças existentes perante os 

contratos de seguro e fiança, desenvolveu o raciocínio de que a natureza jurídica do 

seguro-garantia “é própria do instituto”, pois não se acopla perfeitamente em outros 

institutos jurídicos. Esse também é o entendimento adotado pelo TCU: 

[...] o seguro-garantia, consoante demonstrado, não é um contrato de seguro 
tradicional e tem algumas características também da fiança onerosa. No 
entanto, não guarda identidade perfeita com nenhum desses dois institutos. 
Não é sem razão que sua disciplina se dá por entidade especializada no assunto, 
que é a Susep (BRASIL, 2019b). 

Em suma: a natureza jurídica do “seguro-garantia” gera algumas divergências na 

doutrina jurídica, que ora tende para um contrato de seguro, ora para um contrato de 

fiança. No entanto, o que vem prevalecendo é o entendimento de que o seguro-garantia 

“não guarda identidade perfeita com nenhum desses dois institutos”, conferindo-se uma 

natureza jurídica que lhe é própria, disciplinada pela Susep.   

                                                           
8 “Na fiança, o garante toma sob sua responsabilidade o débito do devedor como se fora seu, de sorte que a 
obrigação que assume é uma autêntica obrigação de adimplemento. Já no seguro-garantia, o segurador não 
se obriga propriamente a pagar o débito em lugar do devedor original, mas a indenizar o segurado das 
consequências patrimoniais do inadimplemento” (LEÃES, 2010, p. 863-874). 
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2.2 Garantia de cumprimento de contratos administrativos 

O seguro-garantia, assim como a fiança bancária e caução em dinheiro ou em títulos 

da dívida pública, previstas nos incisos do § 1.º do artigo 96 da Lei n.º 14.133/2021, são 

modalidades que integram o gênero denominado “garantia de cumprimento de contrato”. 

O instituto da garantia não é próprio do direito administrativo, tem sua origem na 

teoria geral das obrigações e guarda relação com a responsabilidade do devedor (JUSTEN 

FILHO, 2019b, p. 5705).  

A garantia geral das obrigações é constituída pelo patrimônio do devedor. Alude-

se como “geral”, uma vez que inerente a toda obrigação, conforme se observa no art. 391 

do Código Civil: “Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do 

devedor”. Em sentido similar, dispõe o art. 942 do Código Civil: “Os bens do responsável 

pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado”. 

O art. 789 do Código de Processo Civil estabelece regra no mesmo sentido: “O devedor 

responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas 

obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.  

Por seu turno, as garantias qualificadas como “especiais” ou “funcionais” são 

aquelas “que forçam o cumprimento, possibilitam o autopagamento ou permitem a 

satisfação extrajudicial da obrigação” (LEVADA, 2022, RB-3.2). Logo, são garantias que 

asseguram a satisfação do credor de forma particular, as quais se subdividem em garantias 

pessoais e reais.  

A garantia pessoal (ou fidejussória) “se dá pela formação de um vínculo 

obrigacional, em virtude do qual o garante deverá cumprir a obrigação, caso essa não seja 

cumprida pelo devedor” (DUARTE, 2012, p. 21). Ela ocorre quando um terceiro sujeitar, 

mediante remuneração ou apenas na confiança, sua esfera patrimonial para satisfação da 

obrigação assumida pelo devedor. Essa classificação compreende a fiança, o aval e o 

seguro-garantia. 

 A garantia real confere ao credor “a prerrogativa de obter o pagamento de uma 

dívida com o valor ou a renda de um bem aplicado exclusivamente à sua satisfação” 

(RODRIGUES, 1977, p. 285). Está relacionada quando o devedor ou terceiro sujeitar 

determinado bem ou direito para satisfação de uma obrigação inadimplida (NEVES, 

2008, p. 190-191). São exemplos da garantia real a caução, o penhor, a hipoteca e a 

alienação fiduciária. 
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Tais garantias, em última análise, ampliam a proteção do credor, caso opere a 

inadimplência do devedor (NEVES, 2008, p. 184). O credor pode acionar conjuntamente 

o devedor e o terceiro garantidor quando a garantia consistir em responsabilidade 

solidária (arts. 275 a 285 do Código Civil), ou, de modo subsidiário, quando o credor 

somente puder acionar os demais envolvidos na relação obrigacional, se não for possível 

satisfazer o crédito perante o devedor principal, como ocorre na fiança com benefício de 

ordem (NEVES, 2008, p. 178-179). 

Katzt (1999, p. 59) discorre que o funcionamento básico das garantias é similar em 

qualquer ambiente jurídico, pois as garantias representam uma resposta ao risco moral e 

aos problemas de seleção adversa potenciais, que visam proteger credores contra riscos 

de mau comportamento ou insolvência do devedor, transferindo esses riscos para os 

garantidores. As garantias, portanto, representam esforços do garantidor na redução ou 

gestão desses riscos.  

Prossegue o referido autor dizendo que o contrato de garantia está sujeito aos 

mesmos riscos do contrato originário, pois cada parte da relação pode impor perdas sobre 

os outros, especialmente quando deixar de tomar precauções ou reter informação. O 

garantidor pode promover ações que prejudiquem o credor ao oferecer garantia sem a 

devida análise financeira ou deixar de fiscalizar o devedor após a prestação da garantia. 

O credor, por sua vez, pode impor perdas ao garantidor, provocando dívidas ou 

inadimplemento indevidos, ao deixar de cobrar o devedor, quando possível. O devedor 

pode causar prejuízos tanto ao garantidor quanto ao credor ao assumir riscos excessivos 

e praticar condutas inadequadas com relação a suas obrigações contratuais.  

No que concerne à contratação pública, mesmo que a Administração tenha adotado 

cautela na fase de planejamento da licitação, pode acontecer que tais diligências não 

sejam suficientes para evitar o inadimplemento por parte do particular-contratado. A 

exigência de garantia, então, serve como instrumento adicional para diminuir os impactos 

nocivos do rompimento do contrato (SANTOS, 2015, p. 63).  

Ademais, a busca da satisfação de crédito titularizado pelo credor pode encontrar 

óbices fáticos (v.g., ausência de bens do devedor) ou legais (v.g., bens não suscetíveis a 

penhora ou concurso de credores), bem como necessitar da tutela jurisdicional para 

conversão dos bens em dinheiro, o que, muitas vezes, pode demorar. 
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Em razão disso, a Administração tem a prerrogativa de exigir garantia, desde que 

prevista no ato convocatório, cujos limites e condições encontram-se elencados na Lei. 

Trata-se de um instrumento jurídico disponível para otimizar a proteção do crédito, pois, 

muitas vezes, “é justamente em função da existência da garantia que a obrigação será 

efetivamente adimplida” (NEVES, 2008, p. 176). 

Sobre o tema, Ribeiro (2011) leciona que a garantia de cumprimento de contrato 

tem duplo objetivo: (i) “reduz o risco de crédito implicado no recebimento pela 

Administração Pública de multas por descumprimento do contrato”; (ii) “torna mais fácil 

a execução das multas e demais penalidades financeiras aplicadas sobre o parceiro 

privado por descumprimento do contrato”. Conclui o autor que a garantia de cumprimento 

de contrato contribui para gerar incentivos ao agente privado para que cumpra 

adequadamente o contrato, bem como evita, em certa medida, as consequências 

financeiras que decorrem do descumprimento contratual.  

Com relação às modalidades de garantias previstas no art. 96, § 1.º, da Lei n.º 

14.133/2021, tem-se que a técnica legislativa adotou tanto garantia real, como se nota 

pela previsão na caução (inciso I), uma vez que nessa situação existe a afetação de 

determinado bem, quanto a garantia pessoal, em razão da previsão do seguro-garantia 

(inciso II) e da fiança bancária (inciso III), pois nesses casos o garantidor vincula-se 

perante a obrigação do devedor. 

A caução real possui um custo financeiro muito elevado, o que torna sua utilização 

inviável na contratação pública. A afetação de uma quantia ou título de dívida pública 

acarreta um encargo muito alto para as empresas. Portanto, a “hipótese de garantia 

mediante caução real em dinheiro ou título da dívida pública é uma previsão legal sem 

aplicação efetiva na prática” (JUSTEN FILHO, 2021, RL-1.31).  

Por sua vez, a fiança bancária reside em uma garantia emitida por uma instituição 

financeira devidamente registrada no Banco Central do Brasil. No entanto, ela vem 

perdendo espaço no cenário de contratação pública para o seguro-garantia, uma vez que 

as instituições financeiras exigem encargos mais elevados para sua obtenção, como 

contragarantias, o que resulta numa maior imobilização de ativos (LOPES, 2019, p. 113).  

A garantia de contrato também é concebida como uma estratégia de alocação de 

riscos. Nesse sentido, o TCU (BRASIL, 2013b, p. 28), em um estudo sobre taxas 

referenciais de BDI de obras públicas, dispôs que a  
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[...] exigência de prestação de garantia contratual é uma estratégia de alocação 
de riscos como medida que visa a assegurar o adequado adimplemento do 
contrato e a facilitar o ressarcimento de possíveis prejuízos sofridos pela 
Administração Pública, na hipótese de inexecução por parte do particular 
contratado.  

O risco está associado à ideia de perigo ou à probabilidade de perigo previsíveis. 

Giovanini (2014, p. 61) alude que, “no mundo corporativo, riscos estão associados à 

incerteza de cumprimento de algum objetivo ou na probabilidade de perda de algo 

material ou intangível”.  

No tocante a projetos de infraestrutura, a Comissão Europeia (EUROPEAN 

UNION COMMISSION, 2003, p. 53) define risco como “qualquer fator, evento ou 

influência que ameace a conclusão bem-sucedida de um projeto, em termos de prazo, 

custo ou qualidade”. Por esse ângulo, a garantia contratual seria uma forma de transferir, 

em certa medida, os riscos financeiros da inadimplência do contrato ao garantidor.  

Nos contratos administrativos, de modo geral, o crédito de titularidade da 

Administração Pública consiste nos prejuízos sofridos em decorrência do 

descumprimento das obrigações assumidas pelo particular, tanto que o art. 139, III, 

havendo extinção do contrato, estabelece como uma das consequências a “execução da 

garantia contratual” para ressarcimento dos valores devidos (prejuízos, verbas 

trabalhistas, multas etc.). 

É salutar, a essa altura, distinguir a garantia de cumprimento de contratos da 

garantia de proposta. A primeira, prevista no art. 96 da Lei n.º 14.133/2021, destina-se a 

garantir a execução do contrato pelo contratado. A segunda, por sua vez, dedica-se a 

assegurar a manutenção da proposta durante sua vigência, limitada a 1% sobre o valor 

estimado da contratação (art. 58). Cada garantia possui regramento próprio, previsto, 

inclusive, para fases diversas do processo licitatório. 

A garantia de contrato também não se confunde com as chamadas “garantias 

técnicas”, admitidas pela legislação vigente cuja função é assegurar a integridade, a 

solidez e a durabilidade do objeto entregue ou executado (FORTINI; AMORIM, 2020, p. 

97), previstas nos arts. 119 e 140, §§ 2.º e 6.º, da Lei n.º 14.133/2021.  

2.3 Seguro-garantia na Lei n.º 8.666/1993  

Antes de tratar sobre o seguro-garantia na Lei n.º 14.1333/2021, serão expostas 

algumas considerações sobre o instituto na Lei n.º 8.666/1993, ainda vigente no 
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ordenamento jurídico brasileiro, em razão da coexistência de ambas as leis pelo prazo de 

dois anos contados da edição da nova lei, conforme previsão do art. 193, II, da Lei de 

Licitações e Contratos.  

A Lei n.º 8.666/1993 não adota a obrigatoriedade da garantia contratual na 

contratação pública, consoante denota-se em seus arts. 55, VI, e 56. Trata-se, portanto, de 

uma escolha discricionária da Administração em exigir ou não a garantia contratual no 

ato convocatório.  

Diante desse cenário legal, conclui-se que o legislador “entendeu” que o interesse 

público não reclama a obrigatoriedade da garantia, cabendo à Administração exigi-la 

motivadamente, caso entender necessário (FORTINI; AMORIM, 2020, p. 97).  

É de pontuar que, em caso de exigência de garantia pela Administração, é permitido 

ao particular optar pelas modalidades de garantias previstas na Lei (§ 1.º do art. 56 da Lei 

n.º 8.666/1993), desde que atendidas as especificações do Edital e das normas regulatórias 

para aceitação da garantia escolhida.  

Ademais, a Lei prevê o limite de 5% sobre o valor do contrato para contratações de 

obras, serviços e fornecimentos (art. 56, § 2.º, da Lei n.º 8.666/1993). Tratando-se de 

obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e 

riscos financeiros consideráveis, o percentual pode ser de até 10% do valor do contrato 

(art. 56, § 3.º, da Lei n.º 8.666/1993).  

Tal desenho normativo, sustenta Rosilho (2011, p. 6), decorreu da influência de 

grupos de interesses (captura do processo legislativo), formados pelas médias 

empreiteiras que tiveram êxito em influir na construção do texto legal. A discussão em 

torno do seguro-garantia gravitou de forma mais intensa a respeito dos limites mínimos e 

máximos em virtude da percepção dos congressistas de que a Lei poderia gerar reserva 

de mercado em favor das grandes empreiteiras, tendo como consequência a redução de 

participação das médias e pequenas empresas. 

Wald (1993, p. 11-12), ao comentar o Projeto de Lei que antecedeu a Lei n.º 

8.666/1993 afirmou que o seguro-garantia deveria ter cobertura de, no mínimo, 25% sobre 

o valor do contrato e deveria ser generalizado nas obras de grande vulto, como forma de 

evitar “a presença de aventureiros e prestigiando os construtores capazes, técnica e 

financeiramente, de cumprir os contratos mesmo que não tenham tradição específica em 

certo tipo de obras”.  
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Originalmente, o § 3.º do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993 previu a exigência 

compulsória do seguro-garantia para as obras de grande vulto, facultando sua exigência 

para as obras de médio e pequeno vulto, “desde que a sua necessidade seja justificada 

com prévio parecer técnico [...] e não contemple custo ou valor de cobertura que impeça 

ou restrinja a participação de qualquer interessado [...]”. 

O Presidente da República, atendendo as considerações dos Ministérios da Justiça 

e do Transporte, vetou o dispositivo em razão da ausência de critérios seguros para sua 

utilização, pois não havia limite para tal exigência e que isso favorecia as grandes 

empreiteiras em virtude de a prática securitária limitar a cobertura no valor do patrimônio 

líquido da empresa vencedora da licitação.  

Posteriormente, o seguro-garantia foi introduzido na Lei por meio da reforma 

trazida pela Lei n.º 8.883/1994, consolidando-se a configuração atual na Lei n.º 

8.666/1993. Nesse sentido, Rosilho (2011, p. 163) alude que “fica evidente a partir da 

leitura da norma que se evitou contrariar os interesses das pequenas e médias empreiteiras 

– visto que esta modalidade de seguro não se aplicaria a obras de médio ou pequeno porte 

e que a Lei a ela impôs um teto”.  

Em consonância com Rosilho (2011), Sundfeld (2018, p. 354) ressalta a 

importância de compreender o que está por trás da Lei n.º 8.666/1993; muitas das 

disposições legais vieram do lobby de empreiteiras brasileiras. O autor cita como exemplo 

a imposição de que o consórcio seja liderado por uma empresa brasileira, criando uma 

espécie de reserva de mercado. A lei, também, impediu habilitação técnica por critérios 

diferentes da apresentação de atestados de desempenho anterior, o que resultou em outra 

reserva de mercado em favor das empresas já atuantes no cenário nacional. Sobre o 

seguro-garantia, transcreve-se na íntegra seu pensamento:  

A lei também tem a proibição do amplo uso do seguro-garantia como 
instrumento para viabilizar a entrada de novas empresas que não tivessem 
atestado de desempenho anterior naquele específico tipo de obra. Como o 
seguro-garantia foi mantido em um limite muito baixo – a exigência do seguro 
não pode superar 10% do valor da obra –, ele não é capaz de ser um 
instrumento para afastar quem realmente não tem qualificação; então, o Poder 
Público acabou ficando sem alternativa que não contratar as empresas 
dominantes do mercado. Essa é outra característica da lei, que foi moldada 
segundo os interesses das empresas que então existiam (SUNDFELD, 2018, p. 
355). 

Diante dessas constatações, especialmente sobre o seguro-garantia, são raros, para 

não dizer inexistentes, os casos em que a seguradora assume a execução do contrato 

(BASTOS, 2019, p. 122-123). Sua utilidade, quando operada a inadimplência do 
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contratado, é de indenizar o crédito titularizado pela Administração, decorrente de multas 

e prejuízos comprovados nos limites da apólice.  

Como se nota, essa disfuncionalidade do seguro-garantia deve-se principalmente ao 

percentual baixo de cobertura disposto na Lei, criando incentivo para a seguradora apenas 

efetuar o pagamento de indenização à Administração (LOPES, 2019, p. 49). Em outras 

palavras, pelo viés econômico, é mais racional para a seguradora efetuar o pagamento da 

indenização, em vez de empregar esforços na conclusão do objeto contratual. 

Sobre esse aspecto, Lopes (2019, p. 49) reporta que “a garantia cujo objetivo era 

levar a seguradora a executar o contrato, garantindo economia procedimental e de tempo 

para a Administração, se converte em apenas mais um mecanismo de indenização do 

erário”.  

Portanto, a função própria do seguro-garantia, de propiciar a conclusão do projeto 

pelo garantidor, nunca foi implementada no Brasil devido aos incentivos presentes na Lei. 

Na prática, a função do seguro-garantia repousa em indenizar pecuniariamente a 

Administração nos limites da apólice. Pode-se dizer, nesse contexto, que sua função 

equivale à da fiança bancária.  

2.4 Seguro-garantia na Lei n.º 14.133/2021  

Conforme mencionado, na Lei n.º 8.666/1993, a garantia exigível do particular, em 

regra, não pode ultrapassar cinco por cento sobre o valor do contrato (art. 56, § 2.º). Para 

obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e 

riscos financeiros consideráveis, demonstrados por meio de parecer tecnicamente 

aprovado pela autoridade competente, o limite da garantia “poderá ser elevado para até 

dez por cento do valor do contrato” (art. 56, § 3.º). 

Nessa mesma linha, a nova Lei de Licitações e Contratos manteve a regra geral em 

que “a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato”, mas 

possibilitou a cobertura “para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante 

análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos” (art. 98).  

Nas situações elencadas no art. 98 da nova Lei, o contratado poderá optar por uma 

das três das modalidades de garantia previstas: (i) caução em dinheiro ou em títulos da 

dívida pública; (ii) seguro-garantia; ou (iii) fiança bancária.  
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Nesse contexto, observa-se que a nova Lei de Licitações e Contratos praticamente 

conservou a disciplina da garantia contratual da antiga Lei n.º 8.666/1993. Os percentuais 

de cobertura e as modalidades de garantias mantiveram-se e a exigência de garantia 

contratual permanece como uma faculdade da Administração Pública.  

As inovações trazidas pela Lei n.º 14.133/2021 consistem na previsão do art. 99 que 

faculta a exigência pela Administração do seguro-garantia no percentual de até 30% do 

valor inicial do contrato, porém apenas aplicáveis às contratações de obras e serviços de 

engenharia de grande vulto aquelas definidas acima de 200 milhões de reais, conforme o 

art. 6.º, XXII.  

Ademais, outra diferença marcante entre as leis em exame reside na supressão da 

faculdade de escolha do contratado quanto às modalidades de garantias em duas 

hipóteses, quais sejam nas contratações de obras e serviços de engenharia, nos termos do 

art. 102, ou quando envolver contratação de grande vulto (art. 99). Portanto, em ambos 

os casos, a Administração pode impor no ato convocatório que a modalidade de garantia 

admitida seja exclusivamente o seguro-garantia.  

Além disso, a fim de se resguardar de propostas potencialmente inexequíveis, o art. 

59, § 5.º, da Lei n.º 14.133/2021 determina a exigência de garantia adicional do licitante 

quando a proposta for inferior a 85% do valor orçado pela Administração, “equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com esta Lei”. Assim, é possível que o percentual máximo de 

garantia, previsto no arts. 98 e 99, seja estendido na hipótese de aplicação do § 5.º do art. 

59. 

Por fim, outra inovação notável da Lei n.º 14.133/2021 diz respeito à disciplina da 

cláusula de retomada prevista no art. 102, que dispõe uma série de regras acerca da 

assunção da obra pelo segurador, seus direitos, obrigações e responsabilidades. Tal tema 

será tratado no capítulo 4 deste estudo.   

2.5 Disciplina regulatória produzida pela Susep  

O art. 36, b, do Decreto-lei n.º 73/1966 confere à Susep a competência para “baixar 

instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro”, 

sendo, portanto, a autarquia encarregada na regulamentação do seguro-garantia e demais 

produtos do segmento securitário.  
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Percebe-se do plano legal que os regramentos acerca do seguro-garantia são 

insuficientes, uma vez que não dispõem de elementos mínimos para nem sequer colocá-

lo em uso. Nesse contexto, coube à Susep regulamentar amplamente o instituto (LOPES, 

2019, p. 83).  

Recentemente, a Susep aprovou a Circular n.º 662/2022, que começou a vigorar em 

2 de maio de 2022, em substituição à Circular n.º 477/2013, a qual permaneceu vigente 

durante nove anos, mas que ainda produzirá efeitos até 1.º de janeiro de 2023, ou prazo 

superior na hipótese de o contrato de seguro-garantia, realizado no âmbito da Circular n.º 

477/2013, tiver data final de vigência após a data mencionada. Isso ocorre tendo em vista 

as normas de transição prevista na nova Circular (arts. 35, 36 e 37).  

Em razão desse quadro regulatório, busco traçar nos tópicos seguintes um panorama 

das Circulares n.º 477/2013 e n.º 662/2022, uma vez que entendo pertinente ao escopo do 

presente trabalho.   

2.5.1 Circular Susep n.º 477/2013   

A Circular Susep n.º 477/2013 contém conceitos, modalidades, condições gerais, 

procedimentos para emissão da apólice e abertura de sinistros, entre outros regramentos, 

para uso tanto no âmbito privado quanto na esfera pública. 

O art. 4.º da Circular assim define o seguro-garantia inerente à esfera pública: 

Art. 4.º Define-se Seguro-Garantia: Segurado – Setor Público o seguro que 
objetiva garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 
perante o segurado em razão de participação em licitação, em contrato 
principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
concessões ou permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios ou ainda as obrigações assumidas em função 
de:  

I – processos administrativos;  

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;  

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não em 
dívida ativa;  

IV – regulamentos administrativos. 

Verifica-se, assim, que o uso de seguro-garantia não se limita em obras ou serviços 

de engenharia, mas contempla outras finalidades, como processos judiciais e 

administrativos, ou mesmo para garantir parcelamentos administrativos de créditos e 

regulamentos administrativos. A Lei de Execuções Fiscais prevê expressamente a 

aplicação do instituto para garantir execução (art. 9.º, II, da Lei n.º 6.830/1980).  



33 
 

No que toca à possibilidade de a seguradora assumir e concluir a obra, denominada 

pela nova Lei de “cláusula de retomada”, destaca-se o art. 13 da Circular da Susep que 

prevê a possibilidade de a seguradora indenizar o segurado (Administração) de duas 

formas: (i) realizar, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal sob sua 

responsabilidade (art. 13, I); ou (ii) indenizar o segurado dos prejuízos e multas causados 

pela inadimplência do contratado/tomador, mediante pagamento em dinheiro (art. 13, II).  

Os §§ 1.º e 2.º do art. 13 estabelecem que os saldos de créditos do tomador serão 

utilizados na amortização da quantia devida por ele e, caso a indenização já tenha sido 

paga pela seguradora antes da apuração do crédito, o segurado deve devolver à seguradora 

os excessos pagos.  

Por sua vez, o art. 16 indica cinco hipóteses de extinção do seguro-garantia quando: 

(i) o objeto do contrato principal foi realizado; (ii) houver acordo entre segurado e 

seguradora; (iii) o pagamento de indenização ao segurador atingir o valor da apólice; (iv) 

o contrato principal ou a garantia forem extintos nas hipóteses em que haja vinculação da 

apólice; (v) do término de vigência previsto na apólice.  

Ademais, a seguradora, antes de emitir uma apólice, analisa os dados econômico-

financeiros da empresa tomadora e sua capacidade técnica para executar o contrato objeto 

da garantia. Sobre o tema, o art. 17 elenca que a Nota Técnica Atuarial do produto deve 

especificar a forma de avaliação dos tomadores “que poderão incluir: relatórios 

financeiros, políticas de investimento, informações bancárias, análise de histórico 

mercadológico, métodos de controle e gerenciamento de riscos adotados na gestão da 

empresa”.  

Outro ponto que merece destaque consiste na apólice apresentada pelo tomador ao 

segurado (Administração). A definição dos ajustes ocorre sem que a Administração 

participe. Logo, é natural que as seguradoras busquem diminuir sua exposição ao risco, o 

que, em contrapartida, acaba influenciando a diminuição do prêmio pago das 

contragarantias a ser prestado pelo tomador/contratado (FORTINI; AMORIM, 2020, p. 

111-112).  

Em razão dessa característica de contratação do seguro-garantia (sem a participação 

do segurado), bem como pela enorme variação de modalidades, é necessário que o edital 

especifique as condições da apólice (JUSTEN FILHO, 2019a, n.p), tornando mais claros 

ao tomador e à seguradora os requisitos a serem atendidos. De outro lado, permite a recusa 
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pela Administração de apólices que excluam ou atenuam a cobertura de riscos de forma 

diversa ao exigido no instrumento convocatório (FORTINI; AMORIM, 2020, p. 112).  

A prestação de garantias pelo particular envolve uma questão tão sensível à 

Administração que alguns órgãos dispuseram normas próprias para orientar seus 

servidores na conferência dos documentos. Nesse sentido, cita-se a Instrução Normativa 

n.º 46/2021 do DNIT, em que se estabelecem diversos procedimentos para o recebimento 

das garantias contratuais, prevendo-se no anexo II procedimentos específicos para a 

análise de aceitação das apólices de seguro-garantia, por exemplo, “se não há cláusulas 

de exclusões que comprometam a cobertura securitária ao objeto contratual”, entre outros.  

Especialmente quanto à modalidade de seguro-garantia para construção do setor 

público, a multicitada Circular apresenta condições contratuais padronizadas, 

estabelecendo que o valor máximo previsto na apólice depende da “perda pecuniária 

comprovada” de multas e indenizações devidas à Administração.  

A Circular prevê, ainda, várias exigências em face da Administração acerca da 

tramitação do sinistro: (i) necessidade de abertura de processo administrativo em face do 

tomador, indicando os itens não cumpridos e a sinalização de prazo para regularização da 

inadimplência com notificação da seguradora; (ii) após finalização do processo 

administrativo com a comprovação de inadimplemento, será convertida em reclamação, 

devendo a Administração enviar um série de documentos para a seguradora, com a 

possibilidade de solicitar outros; (iii) a seguradora tem 30 dias para efetuar o pagamento 

da indenização ou dar início à realização do objeto contratual garantido.  

Nas condições contratuais padronizadas, há a menção de diversas hipóteses em que 

a Administração perderá o direito à indenização. São elas:  

11. Perda de Direitos: 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil brasileiro;  

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos 
de responsabilidade do segurado;  

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que 
tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da 
seguradora;  

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados 
pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;  

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no 
contrato de seguro;  
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VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou 
omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação 
de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação 
da proposta;  

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. 

Como se vê, existem diversas hipóteses em que a Administração poderá perder o 

direito à indenização, por exemplo, no descumprimento da obrigação de comunicar 

prontamente a seguradora acerca do inadimplemento do contrato assegurado. Nesse 

sentido, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região já se posicionou contra o pagamento 

da indenização prevista na apólice nessa circunstância, pois impediu na adoção de 

determinadas providências a tempo9.  

Em face das inúmeras exigências e formalidades da Circular n.º 477/2013 em 

detrimento da Administração, Fortini e Amorim (2020, p. 115) afirmam que a regulação 

exercida pela Susep resultou em um desincentivo às seguradoras para promoverem o 

acompanhamento da execução contratual pelos tomadores, reduzindo os benefícios do 

seguro-garantia em comparação com o regime do performance bond utilizado em outros 

países.  

No entanto, cabe destacar que, na hipótese de negativa indevida por parte da 

seguradora, a Administração poderá se valer do procedimento de denúncia à Susep, que 

instaurará “inquérito administrativo”, sujeita a penalidades administrativas previstas em 

Lei (POLETTO, 2003, p. 64), não se descartando, naturalmente, a possibilidade de o caso 

ser levado ao Poder Judiciário.  

Como se observa, por consequência, o seguro-garantia possui certas formalidades, 

exigências e ônus a cargo da Administração que podem ser ajustados para um maior 

ganho social. Trata-se de uma garantia complexa que demanda diversas análises e 

                                                           
9 Confira-se a ementa do julgado: “Administrativo. Seguro-garantia. Inadimplemento da tomadora. Falta 
de comunicação. Isenção de responsabilidade da seguradora. 1. Ao deixar de ter conhecimento acerca do 
inadimplemento contratual por parte da Tomadora, a seguradora apelada se viu impossibilitada de tomar 
providências para minorar as consequências, tanto para a segurada como para a própria seguradora, 
trazendo prejuízo à apelada. Sabendo da inadimplência da Tomadora, a Seguradora ré poderia ter adotado 
os seguintes procedimentos: acompanhar os procedimentos de apuração das infrações contratuais cometidas 
pela Tomadora; realizar, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, e minorar as consequências 
do inadimplemento impugnado pela apelante. 2. Não há em ponto algum das Condições Gerais qualquer 
dúvida acerca das obrigações assumidas pela Segurada, tampouco acerca das condições que levam à isenção 
de responsabilidade ou à perda do direito à garantia securitária. 3. A cláusula que isenta a responsabilidade 
da seguradora, bem como a que exige a comunicação imediata do sinistro, são plenamente válidas e 
aplicáveis ao caso concreto, não havendo falar em abusividade das mesmas. 4. Improcedência do pedido 
de condenação da ré ao pagamento do valor de apólice de seguro-garantia relativo ao contrato de prestação 
do serviço de vigilância” (TRF-4, AC n.º 50287689120134047000/PR 5028768-91.2013.404.7000, 3.ª 
Turma, Rel. Fernando Quadros da Silva, j. 24.02.2016, DE 25.02.2016). 
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condutas por parte do Poder Público com potencial significativo de que uma falha pontual 

da Administração pode ensejar a recusa de pagamento da seguradora, em razão dos 

termos genéricos empregados no clausulado pertinente à perda de direitos por parte do 

segurado.  

Inclusive, quanto a esse aspecto, como já mencionado, necessário pontuar que a 

Circular em exame passou por um processo de atualização, tendo em vista a necessidade 

de aderência ao novo marco legal de Licitação (Lei n.º 14.133/2021) e aos anseios do 

mercado e sociedade de modo geral, dando-se origem a uma nova Circular, que será a 

seguir analisada.  

2.5.2 Circular Susep n.º 662/2022    

No dia 12 de abril de 2022, foi publicada no Diário Oficial da União a Circular 

Susep n.º 662, de 11 de abril de 2022, que estabelece “regras e critérios para a elaboração 

e a comercialização de planos de Seguro Garantia” (art. 1.º), cujo objetivo é modernizar 

e aprimorar a Circular Susep n.º 477/2013.  

A Circular n.º 662/2022 originou-se de processo administrativo (SEI n.º 

15414.603660/2020-12) instaurado em março de 2020 e finalizado em abril de 2022, 

mediante a publicação da nova Circular. Foram dois anos de estudos e debates com os 

principais agentes públicos e privados envolvidos na contratação do seguro-garantia. Ela 

repetiu com outras palavras muitas das normas da Circular predecessora, mas introduziu 

algumas inovações sob a inspiração da Lei n.º 14.133/2021. 

Também se buscaram a identificação e a solução dos principais problemas do 

instituto ocorridos na vigência da Circular Susep n.º 477/2013, notadamente aqueles 

atinentes às práticas de mercado que derivaram de conflitos judiciais e administrativos, 

causando prejuízos à sua imagem.  

Da leitura do processo administrativo percebe-se o direcionamento da Susep na 

mitigação das assimetrias informacionais existentes entre as partes envolvidas. Também 

é perceptível o esforço no aperfeiçoamento dos vocábulos técnicos. 

No Capítulo I (“Das definições”), inseriram-se melhorias na compreensão dos 

termos colocados no texto, em especial no conceito de “objeto principal” e “obrigação 

garantida” (art. 2.º, II e III), ficando claro que a obrigação assumida pelo tomador perante 

o segurado pode ser diferente da obrigação assumida pelo segurador em face do segurado, 
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pois, conforme estabelece o § 1.º do art. 2.º, a obrigação garantida “[...] pode se limitar a 

fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio”. 

Logo, tornou-se indubitável que o seguro-garantia pode cobrir integral ou parcialmente 

as obrigações do objeto principal, a depender da necessidade ou exigência do segurado.  

O artigo 4.º dispõe que o seguro-garantia “é um contrato vinculado ao objeto 

principal, devendo respeitar as suas características”, e o parágrafo único desse dispositivo 

prescreve que o “vínculo definido no caput deve ser observado pela seguradora ao 

elaborar as condições contratuais do seguro, bem como ao emitir a apólice”. Isso implica 

que a seguradora tem o dever de elaborar o contrato de seguro-garantia e a apólice de 

forma aderente às exigências do segurado, evitando-se desarmonia entre os instrumentos 

contratuais. Para tanto, a seguradora deverá analisar profundamente o objeto principal 

para redigir a apólice.  

O artigo 5.º reforça o conteúdo do § 1.º do artigo 2.º, ao dispor que o seguro-garantia 

“garantirá as obrigações do objeto principal, para as quais o segurador demandar 

cobertura”. O parágrafo único desse artigo exige que a apólice deve descrever de forma 

clara e objetiva as exatas obrigações asseguradas na hipótese de o “Seguro-Garantia não 

garantir todas as obrigações do objeto principal”, isto é, a Administração Pública ou outro 

segurado deverá precisar as obrigações do objeto principal que pretende cobertura do 

seguro-garantia e a apólice deverá especificar as respectivas obrigações garantidas. 

No tocante à celebração de aditivos ou alterações do objeto principal, a Circular 

exige, no artigo 11, que os procedimentos a serem adotados pelo segurado devem constar 

nas condições contratuais do seguro-garantia. Entretanto, o § 2.º dispõe que eventuais 

falhas na comunicação das alterações do objeto principal à seguradora não geram perda 

de direito, a não ser nos casos em que agravem o risco e que tenham relação com o sinistro 

ou que o segurado tenha silenciado de má-fé.   

Ao comentar essa disposição, Willcox (2022, n.p) leciona que “nem toda alteração 

do risco é apta a ensejar a perda da garantia e a exoneração da seguradora. Para que isso 

ocorra, é preciso que a alteração tenha influência significativa no risco segurado, 

aumentando substancialmente a probabilidade de sinistro”.  

Nessa linha, o STJ já julgou que  

[...] a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do 
seguro somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo 
agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, 
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consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro (STJ, 4.ª 
Turma, AgInt no REsp 1.577.162/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.10.2017).  

O artigo 17 define a expectativa de sinistro como o “fato ou ato que indique a 

possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização dos trâmites e/ou 

verificação de critérios para comprovação da inadimplência”. O § 1.º determina que, nos 

casos em que seja prevista a expectativa de sinistro, as condições contratuais do seguro 

deverão descrever claramente o ato ou fato que o caracterize, bem como dispor acerca da 

necessidade de informação à seguradora. O § 2.º, antecipando-se a eventuais erros ou 

esquecimentos meramente formais dos segurados na comunicação da expectativa de 

sinistro à seguradora, alude que sua não comunicação, ou sua comunicação em desacordo 

com critérios estabelecidos nas condições contratuais do seguro, “somente poderá gerar 

perda de direito ao segurado caso configure agravamento do risco e impeça a seguradora” 

de atuar como mediadora do conflito ou de prestar apoio e assistência ao tomador.  

Ao assim estabelecer, o artigo 17 parece ter seguido o entendimento dominante do 

STJ no sentido de que  

[...] a sanção de perda da indenização securitária não incide de forma 
automática na hipótese de inexistir pronta notificação do sinistro, visto que 
deve ser imputada ao segurado uma omissão dolosa, injustificada, que beire a 
má-fé, ou culpa grave, que prejudique, de forma desproporcional, a atuação da 
seguradora, que não poderá se beneficiar, concretamente, da redução dos 
prejuízos indenizáveis com possíveis medidas de salvamento, de preservação 
e de minimização das consequências (STJ, 3.ª Turma, REsp 1.546.178/SP, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2016).  

Os incisos I e II do artigo 21 mantiveram a mesma forma de indenização pela 

seguradora da norma antecessora: pagamento em dinheiro dos valores devidos pelo 

tomador até o valor da garantia ou execução e conclusão da obrigação garantida sob sua 

integral responsabilidade.  

No entanto, os §§ 1.º e 2.º do artigo 21 preveem disposições inovadoras no âmbito 

regulatório. O primeiro traz a necessidade de que as formas de indenizações deverão ser 

definidas de acordo com os termos do objeto principal, legislação específica ou acordo 

entre as partes. Por sua vez, o segundo dispõe que a escolha da pessoa ou empresa 

responsável para concluir a obrigação garantida “ocorrerá mediante acordo entre 

segurado e seguradora”, dentro dos limites dos termos do objeto principal ou de sua 

legislação específica. Observa-se que a nova Circular tratou da cláusula de retomada 

contida na Lei n.º 14.133/2021, apesar de não mencioná-la nominalmente.   
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Uma mudança sensível aconteceu no âmbito dos riscos excluídos, bem como a 

perda de direito do segurado. O art. 24 da Circular n.º 662/2022, embora admita outras 

previsões no contrato do seguro-garantia, previu somente duas hipóteses de risco 

excluído. O inciso I prescreve que se considera risco excluído a inadimplência de 

obrigações garantidas decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que 

tenham contribuído para ocorrência do sinistro; ou, de acordo com inciso II, quando a 

inadimplência de obrigações do objeto principal não seja de responsabilidade do tomador.   

Destaca-se a possibilidade de a seguradora atuar preventivamente à ocorrência do 

sinistro. De acordo com o artigo 29 e seus incisos, desde que previamente pactuado entre 

as partes, a seguradora pode ser facultada ou obrigada a “realizar o acompanhamento e/ou 

monitoramento do objeto principal”, “atuar como mediadora da inadimplência ou de 

eventual conflito entre segurado e tomador” ou “prestar apoio e assistência ao tomador”.  

Houve ainda a supressão do plano contratual padronizado, propiciando maior 

liberdade contratual entre as partes e melhor alinhamento dos interesses, trazendo mais 

versatilidade contratual a estas. Igualmente perceptível a maior transparência das partes 

relacionadas e a mitigação de conflito de interesse (§ 2.º do artigo 31), sendo, inclusive, 

vedados “benefícios adicionais ou diferenciados comparativamente às operações 

deferidas aos demais tomadores de mesmo perfil de risco” (§ 1.º do artigo 31).  

Merece destacar que a Circular n.º 662/2022 estabelece um limite para as 

seguradoras adaptar seus contratos à nova regulação, até 1.º de janeiro de 2023. Após esse 

período, é vedado comercializar novos contratos de seguro-garantia em desacordo com a 

nova circular.  

Portanto, parecem-nos notáveis os avanços do seguro-garantia promovidos na 

Circular n.º 662/2022 em relação à Circular predecessora. Necessário anotar, todavia, que 

as autarquias com incumbências regulatórias, como é o caso da Susep (artigo 36 do 

Decreto-lei n.º 73/1966), encontram um limite tênue no exercício de sua função 

regulatória. Não poderia a Susep inovar o ordenamento jurídico nem editar norma que 

contrarie a Lei, sob pena de usurpação de competência do Congresso Nacional. Isso 

porque tem-se no plano constitucional que compete privativamente à União legislar sobre 

direito civil e comercial, bem como sobre política de seguros (CF, artigo 22, I e VII, c/c 

o artigo 68).  
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3 PERFORMANCE BOND NO DIREITO PÚBLICO NORTE-AMERICANO 

A prática estadunidense é objeto de análise desde os primeiros estudos doutrinários 

a respeito do seguro-garantia, conforme se verifica a partir dos estudos de Wald (1993, p. 

12). Isso ocorre em razão de que a construção da teoria e da regulamentação do seguro-

garantia no Brasil fundou-se na experiência dos EUA (POLETTO, 2006, p. 31), o que 

torna oportuna uma análise sobre a aplicação do performance bond nos EUA, mesmo que 

em uma rasa abordagem. 

Entretanto, as premissas utilizadas nos EUA, em parte, não são adaptáveis ao Brasil 

em virtude das notórias diferenças jurídicas, econômicas e culturais, impedindo soluções 

idênticas.  

É importante conhecer e analisar experiências estrangeiras, pois elas propiciam a 

elucidação de algumas técnicas, mas não com o intento de reproduzi-las acriticamente, 

nem cogitar que para os mesmos objetivos só há uma disciplina ou técnica possível.  

3.1 Origem histórica 

As garantias (surety bonds) têm sido usadas nos projetos de construção financiados 

pelo governo federal desde o ano de 1894. Antes disso, o Estado e os terceiros envolvidos 

na execução de um contrato de construção de obra pública tinham poucos instrumentos 

para se protegerem do inadimplemento das obrigações assumidas pelos contratados do 

governo (BYRNE JR.; COSTELLO, 1959, p. 288-289). 

Além da insuficiência normativa das garantias na contratação, outro importante 

vetor impulsionou a evolução das garantias contratuais. No ano de 1893, os EUA 

atravessaram uma grande crise. Cerca de 500 bancos faliram, gerando um passivo em 

torno de 150 milhões de dólares. Outros dois eventos abalaram a economia estadunidense: 

a falência da companhia ferroviária Philadelphia and Reading Railroad e a queda brusca 

nas reservas de ouro do Tesouro americano. As garantias nas contratações públicas 

surgiram como resposta ao contexto dramático de recessão econômica e alta taxa de 

insucesso entre as empresas privadas envolvidas na execução de projetos de construção 

pública (VOLLBRECHT; LEWIS, 2009, p. 4). 

O primeiro grande avanço residiu na Heard Act, aprovada no ano de 1894. Essa lei 

exigiu do contratado uma garantia prestada por um terceiro para qualquer obra federal ou 
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financiada por recurso federal. A Heard Act concedeu aos fornecedores do contratado 

para a obra o direito de ação após seis meses da data de liquidação definitiva do contrato 

(SCHUBERT, 2000, p. 41).  

A cobertura somente abrangia os materiais de construção que foram de fato 

incorporados ao projeto concluído. Para ter acesso à garantia, era preciso demonstrar que 

os materiais ou mão de obra prestados eram “necessários e totalmente consumidos no 

processo do trabalho contratado” (US SUPREME COURT, 1918). 

No entanto, havia muita dificuldade de os Tribunais avaliarem se os materiais e a 

mão obra foram estritamente necessários para a consecução do objeto contratado, uma 

vez que os prejudicados nem sempre conseguiam demonstrar que seus insumos eram 

importantes e foram exauridos na obra contratada.  

A fim de corrigir esses problemas, no ano de 1935, a Head Act foi revogada e, 

simultaneamente, a Miller Act foi aprovada. Em virtude da nova lei, para assumir um 

contrato de construção, era necessário o contratado apresentar garantias, como o 

performance bond e o payment bond (DAUER, 1972, p. 944). 

Vê-se que, com o passar dos anos, as garantias utilizadas nos contratos públicos se 

desenvolveram de maneira significativa, passando a estabelecer uma maior e mais 

adequada proteção, especialmente ao Estado, fornecedores e subcontratados.  

É importante ressaltar, no entanto, que o processo evolutivo do sistema de garantias 

no direito norte-americano não foi marcado pelo consenso. Estima-se que até o ano de 

1968 mais de trinta mil casos foram litigados ao abrigo da Miller Act desde a sua 

promulgação em 1935 (GANTT; WALLICK; PROCTOR, 1968, p. 1078). Diversos 

estudos apontaram equívocos no emprego do performance bond nas contratações públicas 

ao longo de tempo, sendo que as decisões dos tribunais foram aperfeiçoando e 

delimitando o uso do instituo (WALLICK; STAFFORD, 1964, p 517-521).  

3.2 Definição e características do performance bond  

De acordo com Vollbrecht e Lewis (2009, p. 13), o performance bond é, em 

primeiro lugar, um contrato e exige um acordo assinado, normalmente incorporando 

obrigações e exigências previstas em lei ou exercendo uma função que as partes 

estabelecem.  
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O performance bond sempre cria uma relação trilateral entre o principal, obligee e 

surety. O principal é aquele que firmou o compromisso de executar determinado contrato, 

enquanto o obligee diz respeito ao beneficiário da execução do contrato. O surety é a parte 

que garante o cumprimento do contrato assumido pelo principal, caso este não cumpra 

com suas obrigações (VOLLBRECHT; LEWIS, 2009, p. 4-5). 

 Em contratos de construções, o performance bond tem por escopo garantir que o 

principal executará a obra de acordo com as especificações do contrato. Se o principal 

incorrer em inadimplemento, o obligee tem o direito de acionar o surety para proceder à 

conclusão do contrato ou compensá-lo financeiramente (SCHWARTZKOPF, 2005, p. 5). 

Geralmente, a responsabilidade do surety corresponde às obrigações assumidas 

pelo principal perante o obligee. No entanto, o limite da responsabilidade do surety se dá 

pela soma penal (penal sum) descrita na apólice (SCHWARTZKOPF, 2005, p. 5). 

Em caso de o surety vir a assumir a execução da obra, suas obrigações consistem 

na conclusão do projeto de acordo com especificações do contrato, geralmente tomando 

para si a responsabilidade pela garantia de solidez da construção e pelos danos reais 

(“actual damages”) derivados do atraso na conclusão do projeto (FRAKES, 2002, p. 521). 

De modo geral, nos EUA e demais países da common law, não são admitidas 

cláusulas contratuais meramente punitivas (“penalty clause”), ou seja, a fixação no 

contrato de uma penalidade destinada a impedir uma violação contratual é nula 

(GRAVES, 2012, p. 167).10 

Nas situações em que os actual damages são difíceis ou impossíveis de provar, é 

admitido às partes acordar uma cláusula de danos liquidados (“liquidated damages”), 

hipótese em que se estipula uma quantia razoável para eventuais descumprimentos (por 

exemplo: atraso na entrega de uma obra), que deve ser projetada para compensar perdas, 

não podendo assumir feição punitiva (GRAVES, 2012, p. 168). 

Todavia, alguns tribunais dos EUA têm considerado que a negativa ou a omissão 

injustificada do garantidor no pagamento da indenização do sinistro podem não só gerar 

                                                           
10 Pontua o autor: “The common law grants contracting parties substantial autonomy in defining their 
respective rights and obligations. However, their autonomy in defining remedies for breach is subject to 
certain limits, including limits on ‘fixed sums’ payable in the event of breach. A sum fixing an amount or 
method of determining ‘liquidated damages’ is enforceable, while a sum fixing a ‘penalty’ intended to deter 
breach is void” (GRAVES, 2012, p. 167). 
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uma indenização compensatória, mas também, em razão da má-fé, gerar danos punitivos 

(“punitive damages”),11 voltado a exercer função punitiva e dissuasória sobre o ofensor.  

Nesse sentido, o Tribunal de Apelações do Colorado, ao julgar o caso Transamerica 

Premier v. Brighton School, fundamentou que  

[...] reconhecer uma causa de ação em delito por violação de um fiador 
comercial de seu dever de agir de boa-fé obriga os fiadores comerciais a lidar 
com as reivindicações de forma responsável. Quando o fiador comercial retém 
o pagamento de uma reclamação do credor de má-fé, os danos contratuais não 
compensam o credor pela má conduta do fiador comercial e não têm efeito 
dissuasor para evitar tal má conduta no futuro (tradução livre).12 

Nessa linha, o Tribunal de Apelação da Califórnia entendeu, no caso Wallis v. 

Superior Court, que os danos contratuais  

[...] não oferecem qualquer motivação para que a seguradora não infrinja. Se 
os únicos danos que uma seguradora terá que pagar em uma sentença de 
violação são os valores que ela deveria de acordo com a apólice, mais juros, 
ela tem todo o interesse em reter o dinheiro, ganhando as taxas de juros mais 
altas no mercado externo e esperando eventualmente forçar o segurado a um 
acordo por menos do que o valor da apólice (tradução livre).13 

Ademais, o performance bond não se trata propriamente de seguro (insurance), pois 

os serviços possuem finalidades e particularidades distintas. O performance bond é 

fornecido com a expectativa de não ocorrer perda patrimonial. O principal permanece 

responsável pelo inadimplemento, uma vez que o surety poderá solicitar reembolso dos 

prejuízos ocasionados pelo principal. Por sua vez, o contrato de seguro (insurance) possui 

uma lógica diversa na medida em que as perdas são esperadas e suportadas 

exclusivamente pela seguradora (insurance company), quando os danos estiverem 

cobertos na apólice (insurance policy) (DYE, 2014, p. 8).  

Outrossim, o seguro (insurance) e a suretyship (categoria em que se insere o 

performance bond) surgem de diferentes necessidades comerciais. O seguro (insurance) 

                                                           
11 Sobre o conceito, observa-se: “Punitive damages, sometimes called exemplary or vindictive damages, or 
‘smart money’, consists of an additional sum, over and above the compensation of the plaintiff for the harm 
that he has suffered, which are awarded to him for the purpose of punishing the defendant, of admonishing 
him not to do again, and of deterring others from following his example” (PROSSER; WADE; 
SCHWARTZ, 1982, p. 560). 
12 No original: “[...] recognizing a cause of action in tort for a commercial surety’s breach of its duty to act 
in good faith compels commercial sureties to handle claims responsibly. When the commercial surety 
withholds payment of an obligee's claim in bad faith, contract damages do not compensate the obligee for 
the commercial surety’s misconduct and have no deterrent effect to prevent such misconduct in the future” 
(Brighton School Dist. 27J v. Transamerica Premier Ins. Co., No. 94CA1566 [Colo. App. 1996]). 
13 No original: “[...] offer no motivation whatsoever for the insurer not to breach. If the only damages an 
insurer will have to pay upon a judgment of breach are the amounts that it would have owed under the 
policy plus interest, it has every interest in retaining the money, earning the higher rates of interest on the 
outside market, and hoping eventually to force the insured into a settlement for less than the policy amount” 
(Wallis v. Superior Court, 160 Cal.App.3d 1109, 207 Cal. Rptr. 123 [Cal. Ct. App. 1984]). 
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é contratado para transferir o risco financeiro e as suretyships, para aumentarem a 

segurança financeira do obligee (BRIGLIA; ETCHEVERRY, 2010, p. 40). 

Outras garantias amplamente utilizadas em projetos de construção consistem no 

payment bond cuja finalidade é assegurar o obligee, dono do projeto, de que os 

fornecedores de mão de obra, material e aluguel de equipamentos para o projeto serão 

pagos pelo principal, empreiteiro contratado; e a bid bond tem por escopo proteger o 

obligee nas hipóteses em que o licitante vencedor não puder ou se recusar a assinar o 

contrato, situações em que o surety o indeniza mediante o pagamento da diferença entre 

o próximo colocado da licitação ou até a soma penal (penal sum) prevista na apólice 

(SCHWARTZKOPF, 2005, p. 4-5). 

As empresas que emitem essas garantias devem constar na lista de aprovação do 

Tesouro dos Estados Unidos (GALLAGHER; MCCALLUM, 2009, p. 272). 

Na prática dos EUA, para obras públicas, ocorre a contratação conjunta do 

performance bond e do payment bond em virtude da imposição da lei e de regulamentos 

federais, bem como da pouca diferença no custo da contratação conjunta dos dois tipos 

de garantias (VOLLBRECHT; LEWIS, 2009, p. 9).  

A seguir, serão analisadas as principais garantias exigidas na contratação de obras 

públicas nos EUA.  

3.3 Garantias exigidas na contratação pública  

A Miller Act (40 USC § 3131-3134) é a Lei que exige garantias em projetos de 

construção federais. Essa Lei é implementada pelo Federal Acquisition Regulations 

(FAR), o principal conjunto de regras sobre compras governamentais federais dos EUA, 

e está previsto no Code of Federal Regulations (CFR).  

O FAR (48 CFR § 28.102-2) estabelece que, em contratos de construção, alteração 

ou reparação de qualquer edifício ou obra pública com recursos federais acima de 

$150.000, é necessária a prestação de performance bond, correspondente a 100% do valor 

contratado, salvo se o gestor entender que um percentual menor é adequado para proteção 

do governo. Também é prevista a exigência de payment bond correspondente a 100% do 

valor da contratação, salvo se esse percentual for impraticável.  
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Nos contratos entre $35.000 e $150.000, o FAR somente exige a payment bond no 

valor de 100% do contrato, salvo se o gestor entender que uma quantia menor é adequada 

para proteção do governo (48 CFR § 28.102-2).  

Após a edição da Miller Act, em 1935, não demorou muito para os Estados 

incorporar a estrutura de garantias previstas no plano federal. Isso fez que cada Estado 

publicasse suas normas com base na Miller Act. Embora as leis estaduais tenham seu 

próprio nome, elas são coletivamente chamadas de Little Miller Act (NACM’s, 2019, n.p).  

Assim, os Estados possuem leis próprias sobre garantias em contratos de 

construção, que contêm normas similares às da Miller Act. As variações na exigência 

decorrem da percepção de cada Estado, mas não destoam muito da essência da lei federal.  

Em um levantamento realizado no ano de 2009 (MYERS; NAJAFI, 2011, p. 6), 

abrangendo 30 Estados dos EUA, demonstra-se o valor limiar exigido para performance 

bond e quais exigem 100% do contrato assegurado:  

Quadro 1 – Performance bond por Estado 

Estado  Limiar Estado  Limiar 
1 Alabama*  $50,000  16 Michigan*  $50,000  
2 Alaska  $100,000  17 Minnesota*  $75,000  
3 Arizona*  $50,000  18 Mississippi*  $25,000  
4 Arkansas*  $20,000  19 Montana*  $50,000  
5 California  $100,000  20 New Jersey*  $100,000  
6 Colorado  $100,000  21 New Mexico*  $25,000  
7 Connecticut*  $100,000  22 New York*  $100,000  
8 Delaware*  Nenhum  23 Ohio*  Nenhum 
9 Georgia*  $100,000  24 South Carolina*  $50,000  
10 Hawaii*  $25,000  25 South Dakota*  $50,000  
11 Idaho*  Nenhum 26 Texas*  $100,000  
12 Illinois*  $50,000  27 Washington*  $35,000  
13 Iowa*  $25,000  28 West Virginia*  Nenhum 
14 Kansas*  $100,000  29 Wisconsin  $10,000  
15 Maine*  $125,000  30 Wyoming*  $7,500  
* Requer garantia equivalente a 100% do valor do contrato.  

Fonte: MYERS; NAJAFI, 2011 

Verifica-se no Quadro 1 que de 30 Estados dos EUA 27 deles exigem 100% do 

valor do contrato assegurado pelo performance bond. Acima do valor especificado, é 

necessário garantir o contrato com o performance bond, sendo o limiar bastante variado.  
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3.4 Contratos-padrão de performance bond (Standard form 25 e A312)  

Existem diversos contratos padronizados em uso nos EUA para a contratação do 

performance bond, entretanto os mais amplamente exigidos pelas entidades públicas têm 

sido o Standard Form 25 e o Document A312 (NACM’s, 2019, n.p).  

O Standard Form 25 é exigido pelo governo federal para projetos de construção 

(48 CFR §28.106-1, b). Esse contrato possui a seguinte redação:  

OBLIGATION: We, the Principal and Surety(ies), are firmly bound to the 
United States of America (hereinafter called the Government) in the above 
penal sum. For payment of the penal sum, we bind ourselves, our heirs, 
executors, administrators, and successors, jointly and severally. However, 
where the Sureties are corporations acting as co-sureties, we, the Sureties, bind 
ourselves in such sum "jointly and severally" as well as "severally" only for 
the purpose of allowing a joint action or actions against any or all of us. For all 
other purposes, each Surety binds itself, jointly and severally with the 
Principal, for the payment of the sum shown opposite the name of the Surety. 
If no limit of liability is indicated, the limit of liability is the full amount of the 
penal sum.  

CONDITIONS: The Principal has entered into the contract identified above.  

THEREFORE: The above obligation is void if the Principal-  

(a) (1) Performs and fulfills all the understanding, covenants, terms, 
conditions, and agreements of the contract during the original term of the 
contract and any extensions thereof that are granted by the Government, with 
or without notice of the Surety(ies) and during the life of any guaranty required 
under the contract, and  

(2) Performs and fulfills all the undertakings, covenants, terms, conditions, and 
agreements of any and all duly authorized modifications of the contract that 
hereafter are made. Notice of those modifications to the Surety(ies) are waived.  

(b) Pays to the Government the full amount of the taxes imposed by the 
Government, if the said contract is subject to 41 USC Chapter 31, Subchapter 
III, Bonds, which are collected, deducted, or withheld from wages paid by the 
Principal in carrying out the construction contract with respect to which this 
bond is furnished. (U. S. GENERAL SERVICES 
ADMINISTRATION, 2016) 

Observa-se na parte obrigacional do contrato que o contratado e os garantidores são 

solidariamente responsáveis pelo pagamento da quantia assegurada (penal sum). Além 

disso, o documento dispõe que, quando houver mais de um garantidor, todos se 

comprometem ao pagamento da quantia assegurada de forma solidária.  

Ainda, de acordo com o contrato, o garantidor (surety) apenas desvincula-se da 

obrigação no caso de o contratado (principal) cumprir todas as disposições do contrato 

de construção e de seus aditivos, inclusive o pagamento dos impostos devidos. Também 

é dispensável a notificação ao garantidor quanto às modificações do contrato.  
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Nota-se que o contrato apenas dispõe sobre o pagamento da soma penal pelo 

garantidor em caso de inadimplemento do contratado. Quanto a esse ponto, Vollbrecht e 

Lewis (2009, p. 13) sustentam que o formulário Standard Form 25 refere-se a uma pura 

obrigação de indenização, situação característica de um título de indenização (indemnity 

bond), pois “limita-se a reembolsar o credor até o valor da multa por qualquer custo de 

conclusão que exceda o saldo do contrato não pago na rescisão do contrato” (tradução 

livre).14 

No entanto, como mencionam os referidos autores, os tribunais entendem que a 

opção do garantidor não reside unicamente em pagamento, mas em qualquer coisa que o 

governo concorde aceitar. A jurisprudência norte-americana preconiza que o garantidor 

dispõe de algumas opções, além do pagamento de uma indenização. Em linhas gerais, o 

performance bond fornece ao garantidor a alternativa de cumprir o objeto do contrato ou 

compensar financeiramente os custos que excedam o preço originariamente contratado.  

Narra os autores que o garantidor pode cumprir sua obrigação de várias maneiras: 

(i) assumir o projeto para proceder à conclusão do contrato; (ii) deixar o governo concluir 

ou contratar terceiro para conclusão do projeto, caso em que o garantidor fica responsável 

pelos custos em excesso do preço originariamente contratado; (iii) o garantidor pode 

fornecer apoio ou fundos para o contratado inadimplente completar sua obrigação.  

Outro formulário amplamente utilizado na contratação do performance bond é o 

A312 elaborado pelo American Institute of Architects (AIA), associação nacional de 

arquitetos dos EUA, sediada em Washington-DC, fundada em 1897. Os contratos e 

documentos elaborados pelo AIA estão entre os mais difundidos nos EUA, tanto no 

ambiente público como no privado (VOLLBRECHT; LEWIS, 2009, p. 9-10).  

O Document A312 é um contrato também padrão no qual contêm as obrigações, os 

prazos e as opções do garantidor de maneira mais detalhada em relação ao documento 

Standard Form 25.  

De acordo com a versão atual do A312-2010 (AMERICAN INSTITUTE OF 

ARCHITECTS, 2010), o contratado e o garantidor respondem solidariamente pela 

execução do contrato de construção, que é incorporado ao contrato de garantia (item 1.º).  

                                                           
14 No original: “Under an indemnity bond, the surety's performance obligation is limited to reimbursing the 
obligee up to the penal sum for any cost of completion in excess of the unpaid contract balance at contract 
termination” (VOLLBRECHT; LEWIS, 2009, p. 12). 
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Nos termos do item 3.º do AIA 312-2010, a obrigação do garantidor surge desde 

que atendidos alguns requisitos: (i) o contratante não estar inadimplente nos termos do 

contrato de construção; (ii) o contratante deve notificar o contratado e o garantidor de que 

está considerando declarar o inadimplemento do contratado; (iii) após o recebimento da 

notificação, deverá ser marcada uma conferência no prazo de dez dias úteis entre as partes 

para deliberar sobre a permanência do contratado na execução do contrato; (iv) caso o 

contratante concorde com a permanência do contratado, poderá posteriormente declarar 

o inadimplemento; (v) declarada a inadimplência do contratado, o contratante procede à 

rescisão do contrato e à notificação do garantidor; (vi) o contratante deve concordar em 

pagar o saldo do contrato, nos termos do contrato de construção ao garantidor ou a um 

terceiro selecionado para assumir a execução do contrato.  

O item 5.º estabelece que, satisfeitas as condições previstas no item 3.º, o garantidor 

deverá, a suas custas, adotar algumas dessas opções: (i) com consentimento do 

contratante, dar suporte ao contratado para a conclusão do contrato de construção; (ii) 

concluir o contrato de construção por meio de seus prepostos ou empreiteiros autônomos; 

(iii) realizar processo seletivo para escolher empreiteiros qualificados para assumir a 

execução e conclusão do contrato de construção, desde que com a anuência do 

contratante, assegurando as mesmas garantias do contrato originário e pagar ao 

contratante os custos adicionais da nova contratação; (iv) renunciar a seu direito de 

concluir a obra e pagar o contratante; (v) negar responsabilidade, citando os motivos da 

recusa.  

O item 13, por seu turno, dispõe que, quando o performance bond tiver sido 

prestado para cumprimento de exigência estatutária ou legal do local onde a construção 

será executada, a garantia será constituída e interpretada em conformidade com essas 

prescrições estatuárias ou legais.  

Contudo, percebe-se que as disposições do formulário A312 obrigam o garantidor 

a agir de forma responsiva às solicitações do contratante, buscando antecipar ou prevenir 

a inadimplência do contratado. Ademais, prevê a participação de todos os envolvidos na 

fase crítica do contrato ou nos momentos prévios da rescisão contratual, forçando as 

partes a negociar ou que, ao menos, sejam ouvidas antes da decisão final do contratante.  
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3.5 Processo de subscrição (underwriting process) 

Antes que um contratante possa obter uma garantia de performance bond ou 

payment bond, ele passa por um extenso e detalhado processo de pré-qualificação, 

denominado underwritting process, que permite ao garantidor avaliar as condições da 

empresa que será contratada para o projeto de construção.  

Embora cada garantidor tenha seus próprios métodos de avaliação e requisitos de 

subscrição, todos os métodos avaliativos buscam analisar, basicamente, se o contratado 

tem experiência no projeto em que pretende ingressar e se possui capacidade financeira 

para cumprir suas obrigações atuais e futuras (TUMMALAPUDI; HARPER; 

KILLINGSWORTH, 2020, p. 339-341). 

A situação financeira do contratado, atuante em obras públicas, oscila de tempos 

em tempos, de um trabalho para outro; consequentemente, esse elemento está sujeito a 

maior escrutínio. Em síntese, o processo de subscrição não verifica apenas o risco de 

crédito (ou risco de perda), mas também envolve fatores técnicos e operacionais.  

São três pilares básicos que influenciam o processo de subscrição da garantia em 

face do contratado em potencial, denominado três Cs (character, capacity and capital), 

que corresponde a caráter, capacidade e capital (RUSSEL, 2000, p. 68).  

Em um estudo encomendado pela Federal Highway Administration (FHWA), órgão 

similar ao DNIT no Brasil, o Dye Management Group (2014, p. 7) detalhou da seguinte 

forma os critérios de verificação do underwriting process:  

Caráter: a reputação do contratado entre subcontratados, fornecedores, 
proprietários e credores, conforme demonstrado por (a) evidências 
administrativas, como cartas de referência; (b) a presença de certos sistemas e 
procedimentos, como sistemas de gestão da qualidade e métodos alternativos 
de resolução de disputas; e (c) desempenho passado, medido em termos de 
resultados de contratos passados.  

Capacidade: as práticas de gestão, pessoal e equipamentos do contratado, 
conforme demonstrado por (a) evidências administrativas, como currículos de 
funcionários-chave; (b) a presença dos sistemas e procedimentos que 
compõem as boas práticas de gestão; e (c) desempenho passado, medido em 
termos de resultados de contratos anteriores e se eles foram ou não concluídos 
sem inadimplência, reclamações etc.  

Capital: a capacidade de financiamento do contratante conforme demonstrado 
por (a) evidência administrativa dos ativos líquidos e lucro líquido reportado 
em suas demonstrações financeiras e de seus proprietários, juntamente com as 
avaliações de outros credores; (b) a presença de determinados sistemas e 
procedimentos de operações. 
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No entanto, o processo de subscrição é feito por diretrizes próprias de cada 

garantidor, podendo o interessado realizar uma cotação no mercado a fim de encontrar 

um garantidor mais apropriado a seu negócio ou contrato a ser garantido. Esse cenário 

fomenta a concorrência no setor e contribui para a competitividade por melhores preços 

(VOLLBRECHT; LEWIS, 2009, p. 7).  

Nesse processo, há ao menos três vantagens ao beneficiário da garantia: (i) evita ou 

reduz drasticamente o custo de pré-qualificar cada pretendente do contrato em potencial; 

(ii) dificulta o favorecimento durante a fase de seleção; (iii) avaliação dos concorrentes é 

realizada pelo mercado privado de garantias (SCHUBERT, 2000, p. 42).  

Na prática, o performance bond reside em um instrumento que assegura a promessa 

do contratante de cumprir o contrato de acordo com seus termos e condições, e as 

seguradoras desempenham um papel essencial no funcionamento do sistema. A pré-

qualificação dos contratados é feita pelas suretys, o que retira da Administração Pública 

um importante e relevante ônus do processo de contratação.  

3.6 Aspectos econômicos  

Na literatura estadunidense, diversos estudos analisam o custo-benefício no 

emprego do performance bond. Partem da análise se o custo despendido na contratação 

da garantia compensa as quebras contratuais em determinado órgão administrativo.  

Como se viu, o custo da contratação (ou prêmio) do performance bond é calculado, 

principalmente, com base na capacidade de o contratado executar o trabalho, bem como 

em sua saúde financeira. Esse custo, ao final, é repassado ao governo, pois o preço 

ofertado pelo contratado já leva em conta a despesa para a contratação da garantia 

(KRAFT; PARK; GRANSBERG, 2014, p. 6).  

Além da análise realizada a respeito do contratado, o valor do contrato e o tempo 

da duração do projeto representam importantes fatores na precificação da garantia. Sobre 

o assunto, a doutrina leciona o seguinte:  

Todas as agências governamentais e muitos proprietários privados exigem que 
um empreiteiro forneça uma performance bond para durar o período de 
construção de um projeto. A garantia é fornecida por um garantidor aceitável 
para garantir ao proprietário que o trabalho será executado pelo empreiteiro de 
acordo com os documentos do contrato. No caso de um empreiteiro não 
concluir um projeto, é de responsabilidade do garantidor garantir a conclusão. 
Embora a penalidade sob uma performance bond seja especificada como 25, 
50 ou 100 por cento do valor do contrato, o custo da garantia geralmente é 
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baseado no valor do contrato e na duração do projeto (PEURIFOY; 
OBERLENDER, 2002, n.p).15 

Em um levantamento abrangendo cinco Departamentos Estaduais de Transporte 

(Iowa, Oklahoma, Utah, Virginia e Washington), apurou-se que os custos de contratação 

de performance bond para construções pesadas variaram entre 0,48% e 1,20% sobre o 

valor do contrato. Já um software bem conhecido nos EUA de estimativa de despesas da 

construção civil (Reed Construction Data) apresenta um percentual de custo para 

contratação do performance bond entre 0,4% e 0,9% do valor total da contratação. 

(KRAFT; PARK; GRANSBERG, 2014, p. 6). 

Os custos da contratação do performance bond são justificados pelos benefícios que 

a Administração Pública obtém em sua utilização. Antes da execução do contrato, a 

Administração recebe como benefício a experiente análise de gerenciamento de risco 

realizada pela seguradora. O uso do gerenciamento de risco pela seguradora cria 

incentivos ao contratado para também adotar essa técnica em sua própria gestão e 

governança (KRAFT; PARK; GRANSBERG, 2014, p. 7) 

Durante a execução do contrato, a Administração recebe como benefício os 

esforços da seguradora em manter o contratado na execução do projeto. O contratado é 

incentivado a concluir satisfatoriamente o contrato diante da viabilidade de a 

Administração ameaçar a abertura de sinistro. Embora seja possível a seguradora 

fiscalizar e corrigir equívocos do contratado durante a execução da obra, ela, por via de 

regra, não intervém antes da abertura do sinistro (KRAFT; PARK; GRANSBERG, 2014, 

p. 7). 

Após abertura do sinistro, o que a Administração recebe como benefício depende 

da opção do segurador. Constatada a inadimplência do contratado, a seguradora fornece 

uma indenização pecuniária ou assume a execução da obra.  

O estudo realizado por Lorena Myers (2009, p. 17) envolveu 19.135 projetos, entre 

os anos de 2007 e 2009, dos Departamentos de Transporte (Departments of 

Transportation – DOTs) de 30 Estados dos EUA. Constatou-se que a média nacional de 

                                                           
15 No original: “All government agencies and many private owners require a contractor to furnish a 
performance bond to last for the period of construction of a project. The bond is furnished by an acceptable 
surety to ensure the owner that the work will be performed by the contractor in accordance with the contract 
documents. In the event a contractor fails to complete a project, it is the responsibility of the surety to secure 
completion. Although the penalty under a performance bond is specified as 25, 50, or 100 percent of the 
amount of the contract, the cost of the bond is usually based on the amount of the contract and duration of 
the Project”.  
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prêmios foi de 1,139%. No entanto, apenas seis Estados relataram inadimplências nesse 

período, onde havia 11 empreiteiros inadimplentes em 37 projetos, ou seja, em 24 Estados 

não houve qualquer benefício financeiro pela contratação do performance bond. 

Em um estudo mais atual (entre os anos de 2007 e 2011), demonstrou que os 

Departamentos de Transporte de cinco Estados (Iowa, Oklahoma, Utah, Virginia e 

Washington) tiveram apenas um contratado inadimplente, levando os pesquisadores a 

concluir que o custo financeiro da contratação do performance bond seria muito superior 

à taxa média de inadimplência (KRAFT; PARK; GRANSBERG, 2014, p. 7). 

Em face desses números, os pesquisadores apontaram para um paradoxo, pois as 

instituições estão arcando com custos substanciais para a contratação do performance 

bond para se protegerem de riscos que raramente ocorrem. Isso demonstra que os 

benefícios tangíveis da garantia não superam os custos dos prêmios, levando-se a concluir 

que o performance bond deve fornecer benefícios intangíveis.  

Isso não implica que o emprego do performance bond seja incorreto. É possível, ou 

mesmo provável, que os benefícios tangíveis sejam baixos em virtude do trabalho 

especializado desenvolvido pelas seguradoras no processo de pré-qualificação dos 

empreiteiros e pelos benefícios financeiros intangíveis que isso fornece para as 

instituições.16  

                                                           
16 Sobre o assunto, confira-se o seguinte trecho da pesquisa: “[...] the 24 DOTs surveyed mostly expressed 
satisfaction with the current bonding system’s ability to identify competent construction contractors, as 
shown in Table 5. In fact, only the Florida, New Mexico, and Oklahoma DOTs noted that they were 
dissatisfied with the current bond system. Florida has an extensive performance-based contractor 
prequalification system and has been using it for a number of years” (KRAFT; PARK; GRANSBERG, 
2014, p. 9). 
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4 PONTOS E CONTRAPONTOS DA CLÁUSULA DE RETOMADA 

4.1 Colocações prévias  

A Lei n.º 14.133/2021 trouxe a previsão da cláusula de retomada. Trata-se de um 

regramento que possibilita a retomada da obra pela seguradora em caso de 

inadimplemento do contratado, admitindo-se, todavia, a opção do pagamento da 

integralidade da quantia assegurada na apólice, hipótese em que a seguradora também 

cumpre com sua obrigação. A opção é dual; à seguradora é permitida a escolha de uma 

delas.  

Contudo, é necessário observar que a possibilidade de a seguradora proceder a 

execução e conclusão do contrato já era possível no âmbito das contratações públicas. 

Muito embora não se tivesse um vocábulo específico para denominar tal situação, tratava-

se de um fenômeno jurídico sem uma expressão própria, inominado, previsto no art. 13, 

I, da Circular Susep n.º 477/2013.17  

No tocante à Lei n.º 8.666/1993, ela apenas prevê o seguro-garantia como 

modalidade de garantia, nada estabelecendo sobre seu funcionamento, o que fez que este 

dependesse de normativa regulatória a cargo da Susep, notadamente em razão da 

inexistência de outra lei que dispusesse sobre o instituto.  

Há duas décadas, Poletto (2003, p. 43) assinalou que o seguro-garantia se 

caracteriza pelo cumprimento da obrigação (realização do objeto contratual) ou 

pagamento dos prejuízos ocorridos, nos termos contemplados na apólice:  

[...] o segurador garante o cumprimento das obrigações do tomador do seguro 
firmadas com o segurado ou beneficiário, exclusivamente dentro dos limites 
convencionados na apólice, seja pelo pagamento dos prejuízos ocorridos ou 
pelo cumprimento efetivo da obrigação contemplada pela importância 
segurada. 

Em virtude desse vazio terminológico, concernente à ausência de vocábulo 

específico a retratar a assunção da obra pela seguradora, por analogia, os operadores do 

direito convencionaram denominar tal fenômeno como step-in rights, tendo em vista 

algumas características em comum.  

                                                           
17 “Art. 13 A seguradora indenizará o segurado, mediante acordo entre as partes, segundo uma das formas 
abaixo: I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, 
sob a sua integral responsabilidade; e/ou.” 
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A figura do step-in rights é de origem anglo-saxônica. É uma técnica contratual que 

possibilita a intervenção dos financiadores na entidade financiada quando configurado 

seu inadimplemento (ZANCHIM, 2006, p. 194) ou, no caso de a gestão ameaçar o sucesso 

do projeto (GATTI, 2008, p. 49), de modo a assegurar sua continuidade, possibilitando o 

retorno dos investimentos aportados pelos financiadores.  

Como pontua Silva (2006, n.p.), a possibilidade de os  

[...] financiadores do projeto/concessão assumirem, preferencialmente (com 
relação ao poder concedente), a condução da SPC caso ocorra algum 
inadimplemento ou evento de inadimplemento, é conhecido no jargão de 
project finance como step-in rights e tem como objetivo primordial evitar a 
rescisão do contrato e a consequente interrupção do fluxo de caixa necessário 
à quitação das dívidas do projeto.  

No mesmo sentido, Madykov (2015, p. 273) anota que  

[...] os credores incluem cláusula step-in nos contratos de financiamento do 
projeto para ter o direito de intervir no projeto se houver dificuldades. De fato, 
quando a única garantia para os credores é a segurança sobre os ativos do 
projeto (na verdade, financiados pelos credores), a oportunidade de interferir 
nas relações contratuais do projeto parece ser uma ferramenta poderosa para 
revitalizar o projeto (tradução livre).18  

O emprego do step-in rights se dá em projetos de financiamento (project finance) 

cuja singularidade reside na estruturação financeira para consecução de projetos de 

grande porte, em que a sustentação do financiamento encontra-se na obtenção de receita 

do próprio empreendimento para amortização do empréstimo. Tem como característica 

fundamental a segregação entre o projeto de personalidade jurídica própria (ativos, 

contratos e fluxo de caixa) e a entidade patrocinadora (acionistas ou sócios) (FINNERTY, 

1999, p. 1). Daí o motivo de conceber a permissão de incursão dos financiadores na 

entidade para proteger o capital investido, na medida em que normalmente não se têm 

garantias reais envolvidas no financiamento. Logo, a garantia dos financiadores está nas 

receitas obtidas pelo projeto e, para que isso ocorra, é necessário seu regular 

funcionamento ou desenvolvimento (MADYKOV, 2015, p. 280).  

 No Brasil, o step-in rights consta no art. 27-A da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de 

Concessões) e no art. 5.º-A, § 2.º, I, da Lei n.º 11.079/2004 (Lei de Parcerias Público-

Privadas). Tais dispositivos legais preveem, em caso de inadimplemento da 

concessionária (entidade financiada), a transferência de controle ou administração 

                                                           
18 No original: “By default, lenders include step-in provision in project finance contracts to have a right to 
intervene in the project if it comes into difficulty. Indeed, when the sole guarantee for lenders is the security 
over the project's assets (in effect, financed by the lenders) the opportunity to interfere with contract 
relations of the project appears to be a powerful tool to revitalize the project” (MADYKOV, 2015, p. 273). 
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temporária em prol dos financiadores do projeto. Têm por objetivo a reestruturação 

financeira da entidade financiada e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. 

Para Ribeiro (2011, n.p), o exercício do step-in rights  

[...] se dá, em regra, após configuração da inadimplência da SPE, com o 
objetivo de evitar a sua falência ou a rescisão do contrato com o Poder Público 
por inadimplemento. O direito de assunção de controle representa a última 
oportunidade conferida aos financiadores para salvamento financeiro do 
projeto com desempenho aquém dos níveis mínimos originariamente 
pactuados, mediante substituição do controlador da SPE contratada.  

Nota-se, portanto, que o ponto comum entre a agora nominada “cláusula de 

retomada” e o step-in rights reside unicamente na possibilidade de assunção do projeto. 

No caso do step-in rigths, os financiadores assumem de modo permanente ou temporário 

o controle da concessionária – como medida para resguardar seus investimentos. Já na 

cláusula de retomada, entretanto, a seguradora procede a conclusão da obra para evitar o 

pagamento da quantia prevista na apólice.  

Para encerrar esse raciocínio, pode-se dizer, por certo ângulo, que o step-in rights 

não representa o mesmo fenômeno jurídico da cláusula de retomada, pois eles se operam 

em contextos diversos e previstos em leis também distintas.  

 Outrossim, a expressão “cláusula de retomada” adotada pela Lei n.º 14.133/2021 é 

alvo de críticas da doutrina especializada. Santos (2022, p. 3) reporta que a “seguradora 

não ‘retoma’ uma obrigação que originariamente era sua. Rigorosamente, a relação 

jurídica em que a seguradora se insere ocorre nos limites do contrato de seguro”. O autor 

entende que o mais adequado seria referir ao instituto como “cláusula de assunção do 

contrato”, expressão lançada por Justen Filho (2021, RL-1.31).  

A seguradora, realmente, não possui, a princípio, a obrigação de executar o 

contrato, mas somente após o inadimplemento do contratado originário. Assim, sob o 

enfoque subjetivo, há certa impressão do termo “cláusula de retomada” empregada na 

Lei, pois a seguradora assumirá a obra visando sua continuidade, e não sua retomada.  

Contudo, o legislador parece ter empregado a expressão em sentido material: 

retomada da obra, ou seja, a seguradora dará continuidade à obra interrompida, sem a 

necessidade de uma nova licitação, por exemplo. Nesse contexto, o termo utilizado na Lei 

afigura-se correto.  
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4.2 Âmbito de aplicação e formalidades  

De acordo com o art. 102 da Lei n.º 14.133/2021, a cláusula de retomada é aplicável 

para contratação de obras públicas e serviços de engenharia. A exigência da cláusula de 

retomada implica a produção de relevantes efeitos na contratação e o vínculo obrigacional 

entre a Administração, contratado, seguradora. O vínculo entre as partes consolida o 

compromisso comum de empreender esforços com o objetivo de concluir o contrato. 

Cada parte tem o dever de promover conduta destinada à entrega do objeto contratual no 

tempo e modo contratado; a integração de esforços é também inerente ao seguro-garantia 

(POLETTO, 2021, p. 216).19  

A Administração, ao exigir a cláusula de retomada, acaba por suprimir do 

contratado a opção de escolher outras modalidades de garantias, previstas no art. 96, § 

1.º, uma vez que somente o seguro-garantia admite a conclusão da obra pelo garantidor. 

As outras modalidades de garantias (caução e fiança bancária) apenas viabilizam uma 

prestação pecuniária.  

Ainda de acordo com a literalidade do art. 102, a cláusula de retomada é aplicável 

na contratação de obras e serviços de engenharia (OLIVEIRA, 2021, p. 1035),20 o que 

nos remete ao entendimento de que o percentual de garantia segue a regra estabelecida 

nos arts. 98 e 99, de até 5%, 10% ou 30%, a depender das peculiaridades da contratação.  

Carvalho (2021, p. 174) posiciona-se contrariamente à concepção de que a cláusula 

de retomada possa ser aplicada indistintamente nas obras e serviços de engenharia. Em 

sua visão, “embora a interpretação do caput do art. 102 não permita restrição à 

possibilidade de exigência da cláusula de retomada às contratações de grande vulto, 

entendemos que, no caso, é preciso fugir da literalidade” (CARVALHO, 2021, p. 174), 

na medida em que o art. 99 implicitamente restringe a cláusula de retomada apenas para 

obras de grande vulto, prevendo percentual de cobertura em até 30%, “justamente, para 

viabilizar tecnicamente a instituição da cláusula de retomada” (CARVALHO, 2021, p. 

174).  

                                                           
19 “A prestação de garantia pelo segurador significa mais que o eventual pagamento de um sinistro, nessa 
premissa, o segurador aloca os seus conhecimentos e a sua expertise em favor das partes para evitar um 
sinistro, pois o principal objetivo é o cumprimento integral das obrigações pactuadas” (POLETTO, 2021, 
p. 216). 
20 Nesse sentido: “Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da 
garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação da seguradora de, em caso de inadimplemento 
pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato [...]” (OLIVEIRA, 2021). 
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Outra razão apresentada pelo referido autor reside no fato de que a exigência do 

seguro-garantia com cláusula de retomada faria com que as pequenas e médias 

construtoras perdessem competitividade, isso “quando não fossem alijadas da 

participação em licitações”, pois “quanto maior o porte do tomador menor tende a ser o 

custo da apólice” (CARVALHO, 2021, p. 174).  

Todavia, o seguro-garantia, em sua essência, admite a retomada da obra pela 

seguradora; a adoção formal da cláusula de retomada atrai o regime jurídico previsto no 

art. 102, porém a maior parte das regras lá estipuladas já é própria do instituto. A previsão 

da cláusula de retomada em obras não classificadas de grande vulto pouco altera o 

contexto normativo da Lei n.º 8.666/1993, salvo a previsão do inciso II do parágrafo único 

do art. 102: caso a seguradora não assuma a execução do contrato, “pagará a integralidade 

da importância segurada indicada na apólice”. Esse dispositivo acabou por alterar a forma 

de indenização devida pela seguradora e, em vez de pagar os efetivos prejuízos, passa a 

ter que indenizar a integralidade da quantia segurada na apólice.  

Prosseguindo, o art. 102, I, da Lei n.º 14.133/2021 estabelece que, havendo a 

exigência da cláusula de retomada, “a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os 

aditivos, como interveniente anuente”. Heinen (2022, p. 654) destaca que o mencionado 

dispositivo é determinante para que o seguro-garantia gere efeitos e que a seguradora 

tome “ciência das cláusulas e condições do negócio jurídico, passando a deter pleno 

conhecimento de como o objeto contratado será executado. Não poderá, neste caso, alegar 

que desconhecia alguma disposição do ajuste”. Pela mesma perspectiva, Sarai (2021, p. 

1120) alude que o dispositivo busca evitar “eventual alegação de que não estaria obrigada 

a concluir o contrato”. 

Assim, referida previsão legal tem o objetivo de evitar discussões acerca das 

cláusulas do contrato. É sintomática a alguns problemas envolvendo esse tipo de garantia. 

É provável que essa formalidade diminua possíveis entraves para a efetividade da cláusula 

de retomada. São diversas as cláusulas contratuais que justificam a anuência da 

seguradora, por exemplo, as especificações do objeto contrato, matriz de risco, dos 

requisitos, prazos, obrigações, direitos e responsabilidades a serem observados no caso 

da retomada da obra.  

A matriz de risco de alocação de risco, à qual a seguradora ficará vinculada, caso 

operada a retomada, será obrigatória em contratos de obras e serviços de grande vulto ou 

nos regimes de contratação integrada e semi-integrada (art. 22, § 3.º).  
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Entretanto, o referido dispositivo alterou prática consolidada do segmento 

securitário. A contratação do agente segurador limitava-se à entrega da apólice de que 

atestava sua vinculação ao contrato nos termos lá consignados, pois, de acordo com a 

definição prevista na Circular n.º 477/2013 da Susep, a apólice21 é o documento que 

representa formalmente o contrato de seguro-garantia. Já o endosso, conforme a Circular 

Susep n.º 477/2013,22 consiste no documento que introduz formalmente as modificações 

do contrato na apólice do seguro-garantia.  

Tzirulnik (2021, n.p) critica a participação da seguradora no contrato administrativo 

na qualidade de interveniente anuente. O dispositivo gera uma preocupação desnecessária 

na perspectiva das seguradoras, pois “não costumam meter sua colher nas cumbucas do 

segurado e do tomador do seguro”. Ainda de acordo com o autor, tal formalidade é 

dispensável na medida em que seria “suficiente prever sua vinculação aos termos do 

contrato-principal”.  

O raciocínio desenvolvido supra, como se observa, atende a mesma finalidade 

legal, porém sem criar uma nova formalidade. Melhor seria a Lei prever que a seguradora, 

ao emitir a apólice, já estaria na condição de “interveniente anuente” do contrato. A nova 

exigência acabou ampliando uma formalidade para o aperfeiçoamento do seguro-garantia 

– que poderia ser evitada sem prejuízo.  

Contudo, observa-se que a Lei n.º 14.133/2021 não exaure o assunto acerca das 

formalidades e requisitos para a constituição do seguro-garantia; essa questão é 

predominantemente disciplinada pela Susep, autarquia responsável pela regulação do 

instituto.  

4.3 Percentuais de cobertura  

O percentual de cobertura da garantia sobre o valor do contrato é tema crucial e 

implica diversas consequências na contratação pública. De um lado, quanto maior o 

percentual da garantia sobre o valor do contrato, mais ampla a proteção da Administração 

                                                           
21 A doutrina refere-se ao documento citado como instrumento que “expressa a constituição e traz a validade 
do contrato de seguro” (POLETTO, 2003, p. 52). 
22 “Art. 7.º O valor da garantia é o valor máximo nominal garantido pela apólice. § 1.º Quando efetuadas 
alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a 
aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. § 2.º Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça 
necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, 
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.”  
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e o incentivo à seguradora para monitorar e assumir a execução da obra (NÓBREGA; 

NETTO, 2021, p. 6).23 De outro, quanto maior o percentual de cobertura, mais elevados 

serão os custos envolvidos na contratação, uma vez que aumenta o risco subscrito pela 

seguradora, ocasionando uma maior precificação na prestação do seguro-garantia (ou 

pagamento do prêmio) pelo contratado que, ao final, é repassado à Administração 

(BASSANI; BONELLI, 2021, n.p). 

Outra questão atrelada ao valor da garantia reside no escrutínio prévio realizado 

pelo mercado segurador em face dos licitantes, chamada de subscrição de risco, que leva 

em conta critérios financeiros e técnicos. Em outras palavras, o potencial contratado, além 

de satisfazer os requisitos de habilitação formulados pelo poder público, deve atender as 

exigências das seguradoras, sob pena de não conseguir contratar a garantia ou consegui-

la por um custo inviável. 

Trata-se de um filtro realizado pelas seguradoras. Isso remete à percepção de que, 

quanto maior o percentual de garantia sobre o valor do contrato, mais intensas serão as 

análises e as contragarantias exigidas pelas seguradoras. Esse movimento de mercado 

diminui significativamente o número de competidores e, por consequência, tende a elevar 

o preço da contratação. Em contrapartida, inclina-se a uma melhor seleção do contratado, 

em virtude da menor probabilidade de ocorrer o inadimplemento.  

Nesse sentido, segundo o Relatório de Auditoria OS: 201505075, da Controladoria-

Geral da União (CGU), realizada no período de 1.º.10.2015 a 06.09.2016, com base em 

uma amostra de editais sob o regime de RDC, constatou-se: 

271. Nos editais que se exigiram garantias maiores que 5%, o número médio 
de licitantes foi de 3,86, contra 4,75 licitantes para cada lote em que se exigiu 
a garantia de 5%. Ou seja, aparentemente, houve uma redução da concorrência 
com o aumento da garantia.  
272. De forma semelhante, o desconto médio para os editais com garantia usual 
de 5% foi de 8,56%, enquanto nos editais com garantias maiores que 5%, o 
desconto médio foi de 5,62%.  
273. Também se observou uma diminuição relativa no sucesso das licitações, 
isto é, menos licitações homologadas, nos editais que exigiram garantias 
maiores. 
274. Cabe destacar que tais resultados podem ter sido influenciados por duas 
circunstâncias, que não apenas a ampliação da garantia, quais sejam: a piora 
das condições de mercado no ano de 2014 e os regimes de execução diversos 

                                                           
23 Sobre o assunto os autores relatam: “Certamente, haverá por parte da seguradora uma análise custo-
benefício entre a possibilidade de assumir o contrato ou de pagar o limite de 30% do valor inicial do 
contrato. Diversos incentivos e custos estão envolvidos, mas, no âmbito das obras públicas, o pagamento 
da apólice seria suficiente para que outros meios sejam adotados para a conclusão da obra de grande vulto?” 
(NÓBREGA; NETTO, 2021, p. 6). 
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(já que houve preferência por garantia maiores, justamente nas obras de 
contratação integrada).  
275. De fato, a ampliação do percentual de garantia tende a limitar a 
concorrência, e, portanto, é compatível com o quadro observado. Cabe destacar 
que, além de restringir a participação de pequenas construtoras que não têm 
capacidade de segurar grandes quantias, os seguros podem limitar até as 
construtoras de maior porte.  
276. No caso das grandes construtoras, isso se deve ao fato de que as 
empreiteiras, quando contratam um seguro garantia, têm que apresentar à 
seguradora contragarantias, de forma a saldar o dano, na ocorrência de eventual 
sinistro. Assim, elas ficam limitadas (tomadas) a assinar apenas um 
determinado volume de contratos, pois só podem oferecer, simultaneamente, 
determinado montante de contragarantias. Cabe observar que nesse caso, a 
limitação à concorrência pode ser tida como um filtro a impedir que empresas 
sem capacidade ou com um número excessivo de contratos sejam contratadas. 

Portanto, o grande desafio é perceber qual o percentual adequado para uma melhor 

seleção do contratado, com preço compatível com o objeto. A diminuição de 

competidores não significa um fato, por si só, negativo, podendo ser positivo, se esses 

competidores descartados não apresentavam condições técnicas, financeiras e/ou 

operacionais adequadas para realizar o objeto da contratação, a despeito do aumento de 

custo.  

O novo regime de garantia previsto na Lei n.º 14.133/2021 buscou um equilíbrio de 

modo a neutralizar os efeitos negativos do instituto. Nesse sentido, Justen Filho (2021, 

RL-1.31) pontua que a nova Lei “adotou uma solução de compromisso entre diversas 

possibilidades. Permite a exigência de garantias, mas adota sistema destinado a minorar 

os malefícios da figura”.  

Ao prever o limite máximo de cobertura em 30% sobre o valor do contrato, para 

obras de grande vulto, o legislador buscou aumentar os incentivos financeiros para 

seguradora assumir a obra em caso de inadimplência do contratado e, por outro lado, 

percebe-se a intenção de não elevar subitamente o limite de cobertura, a fim de não 

encarecer demasiadamente o custo da contratação e tornar mais fácil a adaptação do setor 

(PASCHOA; ROCHA, 2020, p. 35).24  

No mesmo sentido, Doria (2019, p. 53), entendendo pelo equilíbrio da cobertura 

em até 30% sobre o valor do contrato, observa que:  

[...] a elevação proposta de 30% do valor do contrato é bem aceita pelo 
mercado tendo em vista que se o percentual fosse elevado para 100% o valor 
do prêmio seria inviável ao negócio, sendo assim, essa elevação permitiria que 

                                                           
24 Os autores pontuam que: “Similarmente ao que ocorre nos Estados Unidos, não nos parece que qualquer 
cláusula de step-in funcionará se não puder abarcar uma parcela considerável de obra a ser executada em 
caso de inadimplemento do contratado – razão pela qual os 30% nos parecem, para uma primeira inovação 
legislativa, razoáveis” (PASCHOA; ROCHA, 2020, p. 35). 
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as seguradoras tenham fôlego para garantir a retomada da obra, cobrindo os 
custos necessários para a contratação de uma nova construtora após a quebra 
de contrato.  

Nóbrega e Netto (2021, p 17) anotam que o aumento de percentual de cobertura em 

até 30% significa uma “relativa melhora”, pois ainda distante dos patamares norte-

americanos, em que “o valor do seguro deverá corresponder a patamares entre 50% e 

100% do valor inicial do contrato da obra”. 

No período de tramitação do Projeto de Lei n.º 6.814/2017, o Ministério Público 

Federal (BRASIL, 2018a, p. 12) sustentou, por meio de nota técnica, que para as obras e 

serviços de engenharia de valor elevado deveria ser  

[...] exigido o seguro-garantia de valor integral (correspondente a 100% do 
valor do contrato), com obrigação da seguradora, em caso de inadimplemento 
do contratado e a critério do contratante, indenizar os prejuízos ou assumir o 
remanescente da obra, o chamado “performance bond”.  

A proposta de redação feita pelo órgão foi a seguinte: “Art. 89. [...] § 6.º Em 

contratos que envolvam obras e serviços de engenharia de valor superior a 

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), exigir-se-á seguro-garantia de valor integral”.  

Percebe-se, assim, que o Ministério Público Federal propôs uma redação para a 

aproximar as obras de valor superior a 10 milhões de reais do modelo performance bond 

utilizado nos EUA. Como apontado no primeiro capítulo desta dissertação, o percentual 

elevado de garantia correspondente a 100% do valor do contrato é típico na contratação 

pública americana em contratações acima de 150 mil dólares. 

A justificativa apresentada pelo Ministério Público Federal foi a de que a principal 

vantagem do seguro-garantia é assegurar a conclusão da obra, e a baixa garantia (5% e 

10%) sobre o valor do contrato “não é suficiente para que na hipótese de inexecução 

contratual a seguradora fique responsável pela realização integral da obra [...]” (BRASIL, 

2018a, p. 13).  

Tal situação também é exposta por Bastos (2019, p. 123), tendo em vista que a 

seguradora preferirá adimplir a baixa cobertura da apólice, em vez de concluir a obra, 

como é a prática do mercado securitário nacional até então.25  

                                                           
25 Sobre o tema, o autor pontua que: “Na prática, são relativamente raros os casos no Brasil em que a 
seguradora efetivamente opta pela obrigação de fazer consistente na realização do objeto do contrato 
principal garantido (step in). Na vasta maioria dos sinistros cobertos e liquidados, as seguradoras preferem 
indenizar o segurado em dinheiro, não sem antes exercer os seus direitos contra o tomador do seguro 
(adjudicatário do contrato principal) sob o contrato de contragarantia” (BASTOS, 2019, p.123). 



62 
 

Em sentido contrário, Justen Filho (2019a, RL-1.12) afirma ser “impraticável e 

resultaria em desastre para a Administração Pública” a obrigatoriedade de seguro-garantia 

correspondente à integralidade do valor do contrato, pois a solução implicaria uma 

redução drástica do número de potenciais licitantes, além de as seguradoras do Brasil não 

aceitarem oferecer seguros equivalentes ao valor integral do contrato.26  

A experiência italiana demonstra o quão problemática poderia ser uma elevação 

abrupta da cobertura do seguro-garantia. No ano de 2014, entrou em vigor na Itália a 

“garanzia globale di esecuzione”, equivalente ao performance bond norte-americano. Em 

síntese, estipulava a obrigação da seguradora concluir a obra em caso de inadimplência 

do contratado, contudo foi revogada já no ano de 2016 (GIUFFRIDA, 2018, n.p).  

A alteração legislativa italiana não deu certo em razão de as seguradoras 

permanecerem solidariamente responsáveis ao contrato, com o contratado, situação em 

que não estavam dispostas a subscrever a “garanzia globale di esecuzione” (GRIMOLDI, 

2015, n.p). A esse respeito, confira-se:  

La garanzia, però, non ha mai funzionato a dovere. Nell’assetto italiano, infatti, 
i garanti sono impossibilitati a sciogliersi dal vincolo di portare a termine 
l’opera trovando un sostituto, attraverso il pagamento di una penale 
commisurata al valore delle opere ancora da eseguire. Questo assetto così 
rigido non invoglia la partecipazione di banche e assicurazioni, che solitamente 
non sono disposte a rilasciare la garanzie. Così, negli ultimi mesi, diverse gare 
sono state bloccate dalla difficoltà di rispettare le norme sul performance 
bond27 (LATOUR, 2016, n.p). 

Inclusive, nos EUA, a tradicional cobertura de 100% da performance bond em 

alguns casos acabou flexibilizada. Para construções de pontes, rodovias e linhas de trens, 

a cobertura exigida foi de 25% a 33% sobre o valor do projeto, a fim de ampliar a 

concorrência da licitação e, consequentemente, a redução dos custos por parte da 

                                                           
26 Nas palavras do autor: “Há propostas no sentido da reforma da legislação de licitações, visando impor a 
obrigatoriedade de seguro-garantia equivalente à integralidade do valor do contrato. Essa solução é 
impraticável e resultaria em desastre para a Administração Pública. A prestação de seguro-garantia depende 
do oferecimento pelo particular de uma contragarantia em favor da instituição seguradora. Então, somente 
teriam condição de obter seguro-garantia da integralidade do valor dos contratos os particulares que 
dispusessem de bens livres e desembaraçados em montante equivalente. Isso acarretaria uma redução 
radical do número de potenciais licitantes. As microempresas e empresas de pequeno porte perderiam as 
condições para competir em licitações. Mas há outro obstáculo. As instituições seguradoras no Brasil não 
aceitam oferecer seguros equivalentes ao valor integral das contratações. Em suma, a implantação de uma 
solução dessa ordem acarretaria efeitos danosos irreparáveis para a Administração Pública” (JUSTEN 
FILHO, 2019, RL-1.12). 
27 Tradução livre: “A garantia, entretanto, nunca funcionou corretamente. Com efeito, na configuração 
italiana, os fiadores não podem libertar-se do constrangimento da conclusão da obra, procurando a sua 
substituição, mediante o pagamento de uma multa proporcional ao valor das obras a realizar. Essa estrutura 
rígida não incentiva a participação de bancos e seguradoras, que normalmente não estão dispostos a emitir 
garantias. Assim, nos últimos meses, diversos concursos foram bloqueados pela dificuldade de 
cumprimento das regras dos títulos de garantia”.   
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Administração. Em muitos casos, a redução da cobertura ocorreu sem consequências 

negativas (VOORHIS, 2019, n.p).28 

Entretanto, o projeto da rodovia I-69 do Estado de Indiana resultou num grande 

prejuízo em face do Estado ao exigir cobertura de 25% do performance bond e 5% de 

payment bond, portanto fora do padrão tradicional do país. O valor do contrato no ano de 

2014 foi de 325 milhões de dólares, sendo a proposta vencedora 30% menor do que outros 

três concorrentes. Após diversos atrasos do contratado, o contrato foi rescindido e as 

garantias exigidas conseguiram cobrir apenas parte dos prejuízos; o Estado teve que pagar 

12 milhões de dólares em favor dos bondholders, 50 milhões de dólares ao developer e 

mais 115 milhões em aumentos de custos de construção (GHOSHAL; BEEHLER, 2018, 

p. 6). 

Nota-se, portanto, que o nível de cobertura envolve questões afetas à economia do 

País. No caso da Lei n.º 14.133/2021, o salto do percentual máximo de cobertura de 10% 

para 30% sobre o valor do contrato aparentemente tentou, por um lado, aumentar a 

proteção da Administração e, por outro, mitigar os efeitos nocivos da medida (aumento 

de custo ocasionado pela diminuição da competição), bem como propiciar a adaptação 

dos agentes privados.  

Todavia, a principal crítica que se faz ao nível de cobertura previsto na Lei n.º 

14.133/2021 não diz respeito ao percentual máximo de 30%, mas ao fato de limitar esse 

percentual apenas para contratação de grande vulto. Esse tipo de contração – grande vulto 

– representa a minoria das obras existentes no Brasil. Os limites de cobertura para obras 

que não sejam de grande vulto (entre 5% a 10%), na maior parte dos casos, não cobrem 

sequer a multa contratual, muito menos oferecerá condições para viabilizar a retomada da 

obra.  

Sobre esse assunto, Poletto (2021, p. 317) aduz que a definição de grande vulto 

limita a utilização do seguro-garantia no percentual de 30%, dessa forma o conceito 

financeiro previsto na Lei não apresenta a segurança de efetividade, como ele menciona, 

a “grande massa de obras paralisadas que freiam o desenvolvimento não são as 

consideradas de grande vulto”. Soma-se, ainda, o fato de que as grandes obras são 

                                                           
28 O autor relata que: “As public-private infrastructure projects across the U.S. grow ever larger, surety 
bond requirements have ballooned, effectively pricing out potential bidders. In order to ensure competition 
for everything from new bridges and highways to light-rail lines, some states have resorted to cutting surety 
bond requirements from the traditional 100% coverage down, in some cases, to just a quarter or third of a 
project’s cost. [...]”.  
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captadas por grandes empresas, muitas vezes em regime de consórcio, e as taxas de 

inadimplência são muito menores em relação às obras de pequeno e médio vulto.  

Ademais, somente revela-se viável a assunção da obra pela seguradora quando o 

valor da garantia exigida pela Administração for próximo a 30% sobre o valor do contrato 

(MELO, 2017, p. 134; POLETTO, 2021, p. 319-320), percentual tão só admitido em 

obras de grande vulto, superiores a 200 milhões de reais (art. 6.º, XXII). Assim, a previsão 

de cláusula de retomada para garantias de contrato abaixo de 30% muito provavelmente 

não viabiliza a conclusão do contrato pela seguradora.  

Certamente haverá obras fora da classificação de grande vulto em que, diante de 

suas particularidades, será necessário atribuir um percentual acima de 10% de cobertura, 

contratos administrativos que eventualmente inadimplidos representariam um sacrifício 

severo à população ou custos desproporcionais na hipótese de seleção e contratação de 

um novo particular. Uma maior cobertura de garantia, embora aumente o custo final da 

contratação, diminui os impactos do inadimplemento contratual. Em certos casos, isso se 

faz necessário.  

4.4 Assunção do objeto contratual pela seguradora ou terceiro indicado  

O art. 102, incisos II e III, da nova Lei admite a conclusão do objeto contratual 

diretamente pela seguradora ou indiretamente por meio de subcontratação de um terceiro. 

Isso porque o inciso II prevê “a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem 

ela indicar para a conclusão do contrato”, enquanto o inciso III proclama que “a 

seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente”.  

Não há dúvidas de que os dispositivos referidos dispensam licitação ou mesmo a 

preferência de outros participantes da licitação (art. 90, § 7.º), até porque tal ideia iria 

contra o que tem de positivo na Lei. Cogitar a exigência de um procedimento licitatório 

para substituir o contratado inadimplente, no âmbito da cláusula de retomada, desatende 

aos princípios da eficiência, celeridade e economicidade que norteiam a aplicação da Lei 

(BASTOS, 2021, p. 17). Isto porque a seguradora precisa de liberdade para solucionar a 

retomada da obra paralisada, sob pena de engessar ainda mais uma situação que é 

naturalmente complexa. 

A Lei n.º 8.666/1993 nada dispunha sobre o tema. Na Circular n.º 477/2013, havia 

previsão de que a seguradora pode indenizar o segurado realizando o objeto principal por 
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meio de terceiros, não dispondo acerca da possibilidade de ela própria assim proceder 

(artigo 13, I). A nova Circular n.º 662/2022 acabou suprimindo a expressão “por meio de 

terceiros” aparentemente para se conformar com os incisos II e III do artigo 102 da Lei 

n.º 14.133/2021.    

Tzirulnik (2021, n.p) argumenta que a seguradora está impedida de exercer outra 

atividade “senão a de garantir riscos e pagar indenizações”. Na mesma linha, Justen Filho 

(2021, RL-1.31) afirma que a seguradora está proibida de desempenhar atividade estranha 

a seu objeto social, assim a subcontratação total seria obrigatória para a retomada e 

continuidade da obra.  

Embora não façam referência expressa, os autores parecem fundamentar seus 

argumentos no art. 73 do Decreto-lei n.º 73/1966, o qual veda a exploração de outra 

atividade das sociedades seguradoras, ao dispor que as “Sociedades Seguradoras não 

poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria”, supostamente limitando 

suas atividades a comercialização de seguros.  

Todavia, parece haver outra interpretação possível, que talvez se apresente mais 

apropriada. Nota-se que, ao menos de forma aparente, existe um conflito de normas entre 

a disposição da nova Lei de Licitações e de Contratos e o Decreto-lei atinente à regulação 

de seguros.  

Essa antinomia, a rigor, deve ser superada pelo Código Civil que regulamenta 

expressamente a questão no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º, da LINDB. Prevê o § 1.º: “A lei posterior 

revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 

quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”; já o § 2.º dispõe que: 

“A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não 

revoga nem modifica a lei anterior”.29  

Nesse contexto, a assunção da obra diretamente pela seguradora (sem 

subcontratação) estaria permitida apenas quando essa atividade decorresse do 

acionamento da cláusula de retomada no âmbito Lei n.º 14.133/2021. Pelo emprego do 

                                                           
29 Sobre o tema, Sgarbi (2017, n.p) leciona que: “Para resolver o conflito, emprega-se o chamado critério 
‘cronológico’ (critério da lex posterior). Conforme dispõe a LINDB, art. 2.º, deve-se entender que a ‘norma 
anterior’ foi revogada pela posterior. No entanto, não é isto o que ocorre com os casos chamados de 
‘aplicação da lei especial em relação à lei geral’. Aqui, o emprego do critério da lex specialis resulta apenas 
no afastamento do uso da lei mais geral, e não em sua revogação, conforme a própria LINDB enuncia (art. 
2.º, § 2.º: ‘A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem 
modifica a lei anterior’). Para ser mais preciso, o problema da lei especial não é propriamente de revogação, 
mas de aplicabilidade de normas”.  
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critério lex specialis, a disposição da nova Lei prevalece com relação à suposta vedação 

prevista no Decreto-lei n.º 73/1966.  

Sobre o assunto, Bastos (2021, p. 19) argumenta que a assunção do contrato 

diretamente pela seguradora é inerente ao seguro-garantia, sendo mero reflexo da 

atividade securitária. Por conseguinte, “as seguradoras que operem seguro-garantia 

destinado às obras e serviços de engenharia em questão deterão liberdade para internalizar 

os serviços necessários à conclusão desses serviços ou terceirizá-los mediante 

subcontratação”.30  

Ademais, a vedação de a seguradora exercer outra atividade não é absoluta. Por 

exemplo, é possível que a seguradora aliene os carros salvados, eis que inerente à própria 

operação de seguro. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 

588.149/SP,31 concluiu que a venda de veículos salvados não configura fato gerador do 

ICMS, por integrar a atividade-fim da seguradora. 

Assim, o objeto social das seguradoras é a comercialização do seguro. A eventual 

assunção da obra pela seguradora não desvirtua de seu objeto social, visto que a Lei n.º 

14.133/2021 constituiu a referida atividade própria do seguro-garantia, evidentemente no 

âmbito das contratações públicas. Como a obrigação da seguradora é a conclusão do 

contrato, parece salutar a permissão de ela elaborar um plano para atingir tal objetivo, 

podendo manter o contratado principal, prestando apoio técnico, financeiro e operacional, 

ou eventualmente inserindo um ou mais subcontratados para consecução de parcela do 

projeto, buscando ganho de eficiência em suas ações. O que interessa à Administração é 

a entrega da obra no tempo e modo previstos no contrato. A forma como isso ocorre na 

retomada da obra é de gerência e responsabilidade da seguradora.  

                                                           
30 O autor acrescenta duas razões quanto a permissão das seguradoras internalizar a execução do contrato: 
“Primeiro, porque permite ao segurador espaço para maior verticalização, com potencial ganho de 
eficiência. O ganho em eficiência pode vir a se traduzir em melhores preços (prêmios) associados aos 
seguros-garantia, com possível benefício indireto para o próprio poder público, partindo-se do pressuposto 
de que tais custos costumam ser embutidos no preço global oferecidos pelos licitantes no certame. Em 
segundo lugar, porque essa maior margem de liberdade na estruturação do negócio da seguradora do seguro-
garantia para obras e serviços de engenharia contratados pela Administração Pública pode ajudar a criar 
condições para atrair novos entrantes para esse mercado relevante” (BASTOS, 2021, p. 19).  
31 “Recurso extraordinário. Matéria constitucional com repercussão geral reconhecida. Tributário. ICMS. 
Incidência. Seguradoras. Venda de veículos salvados. Inconstitucionalidade. Ofensa aos artigos 22, VII, e 
153, V, da Constituição Federal. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido. 1. O art. 7.º, § 
1.º, item 4, da Lei paulista 6.374, de 1.3.89, previu a incidência de ICMS sobre as operações de vendas, por 
seguradoras, de veículos envolvidos em sinistros. 2. Vendas que se integram à própria operação de seguro, 
constituindo recuperação de receitas e não atividade mercantil. 3. Recurso extraordinário conhecido e 
provido” (RE n.º 588149, Tribunal Pleno, Rel. Gilmar Mendes, j. 16.02.2011, repercussão geral – mérito, 
DJe-107, divulg. 03.06.2011, public. 06.06.2011, Ement. 02537-01/00143). 
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No entanto, essa questão pode render debates no campo teórico, mas, a princípio, 

não apresenta relevância prática, pois “certamente haverá a contratação de uma empresa 

especializada para dar continuidade aos serviços” (MELO, 2017, p. 139). O nicho de 

seguros já possui elevada complexidade para as seguradoras buscarem implementar área 

voltada à construção. No entanto, o que se espera é a ampliação da estrutura das 

seguradoras para prestarem apoio técnico aos contratados e subcontratados. 

4.5 Requisitos para continuidade da obra  

Caracterizada o inadimplemento do contratado e a seguradora optado pela retomada 

da obra, o inciso II do art. 102 da Lei n.º 14.133/2021 exige a demonstração da 

regularidade fiscal para emissão do empenho, não dispondo acerca de atendimento de 

quaisquer outros requisitos.  

Assim, cabe-nos examinar os requisitos para a retomada da obra, o que se faz 

necessário, uma vez que, a partir de uma leitura sistemática da Lei n.º 14.133/2021, a 

execução do objeto contratual depende de outros requisitos, muito embora o Capítulo II 

(Das garantias) nada disponha sobre a questão.  

A nova Lei, ainda que muito analítica, não exigiu expressamente a comprovação da 

habilitação jurídica e técnica, mas somente a regularidade fiscal da seguradora ou a quem 

ela indicar para emissão do empenho. Nota-se que o inciso II do art. 102 preconiza que 

“a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão 

do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal”. 

Observa-se que o art. 92, XVI32, da nova Lei preceitua que durante a execução do 

contrato, o contratado deve manter todas as condições exigidas para a habilitação na 

licitação. 

Por seu turno, o art. 122, § 1.º33, da Lei n.º 14.133/2021, ao regular a subcontratação, 

exige apenas a comprovação da capacidade técnica do subcontratado, e o § 2.º desse artigo 

                                                           
32 “Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: 
[...] 
XVI – a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a 
qualificação, na contratação direta.” 
33 “§ 1.º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.” 
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prevê que o regulamento ou edital poderá vedar, restringir ou estabelecer condições para 

a subcontratação.  

Daí serem naturais questionamentos acerca dos requisitos exigíveis para a retomada 

da obra. Seria o caso de exigir os mesmos requisitos de habilitação do contratado (art. 92, 

XVI), somente a comprovação de capacidade técnica (art. 122, § 1.º) ou apenas a 

comprovação da regularidade fiscal (art. 102, II)?  

A esse respeito, vale apontar o entendimento de Alves (2021, n.p.): “a seguradora 

deve comprovar a habilitação jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-

financeira, caso opte por executar diretamente o contrato”, e ainda necessário constar no 

contrato social da seguradora a execução de obras e serviços de engenharia e sua inscrição 

no conselho da categoria.  

No tocante à retomada indireta da obra, Alves (2021, n.p.) se posiciona da seguinte 

forma:  

além da regularidade fiscal, a subcontratada deve comprovar a capacidade 
técnica, haja vista o disposto no art. 122, § 1.º [...], comprovar a habilitação 
jurídica do subcontratado, uma vez que esta é condição para o exercício de 
direitos e a assunção de obrigações. Da mesma forma, é preciso comprovar a 
habilitação econômico-financeira da empresa que assumirá a execução do 
objeto.  

No mesmo sentido, Justen Filho (2021, RL-1.31) afirma que deverão ser exigidos 

do subcontratado indicado pela seguradora os mesmos requisitos impostos ao particular 

contratado originário para a continuidade da execução da obra.  

Sarai (2021, p. 1120), por sua vez, diz que o dispositivo expressamente autoriza a 

emissão do empenho em nome da seguradora ou terceira que ela indicar mediante a 

comprovação da regularidade fiscal.  

No entanto, a Administração tem que se cercar de cautelas para que o objeto do 

contrato seja adequadamente cumprido. Os requisitos de habilitação consistem no 

“conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação” (art. 62). Dada a importância que 

a Lei confere aos requisitos de habilitação, somente permite sua dispensa total ou parcial 

nos casos de contratações de entrega imediata, de valor inferior a doze mil reais e de 

produto para pesquisa e desenvolvimento até trezentos mil reais (art. 70, III, da Lei n.º 

14.133/2021).  
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A subcontratação total, prevista no artigo 102, III, da nova Lei, é uma exceção da 

Lei, que, por via de regra, somente admite a subcontratação parcial (FERRAZ, 2021, RB-

45.1).34 A subcontratação do artigo 122 da Lei n.º 14.133/2021 permite ao contratado 

principal subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite 

autorizado pela Administração, desde que demonstrada a capacidade técnica do 

subcontratado, porém o contratado continua responsável pela execução do contrato 

perante a Administração. A subcontratação, em regra, é consentida, de modo que, se a 

Administração pretende vedá-la, restringi-la ou condicioná-la, deverá precisar no edital 

da licitação ou no contrato expressamente (FERRAZ, 2021, RB-45.1).  

Assim, a execução direta ou indireta do projeto pela seguradora deve atender aos 

requisitos exigidos pela Administração no edital para esse fim, que devem ser 

proporcionais ao objeto contratual, os quais são de conhecimento prévio da seguradora, 

pois firmou o contrato como interveniente anuente (art. 102, I).  

Portanto, diante de eventual singularidade ou complexidade da obra, a 

Administração deve exigir outros requisitos, além da regularidade fiscal, eis que se 

mostram necessários para a retomada da obra, notadamente aqueles relacionados à ordem 

técnica. Isso porque a “subcontratação torna-se cabível, senão inevitável, quando o objeto 

licitado comporta uma execução complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos 

apresentam individualidade e são desempenhadas por terceiros especializados” (JUSTEN 

FILHO, 2021, RL-1.35).  

É bom lembrar que, na hipótese de a seguradora optar pela continuidade da obra, 

ela assume a “integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos 

no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora”, conforme inciso 

II do artigo 21 da Circular Susep n.º 662/2022.35  

Observa-se que a disposição regulatória menciona que retomada da obra poderá 

ocorrer “conforme acordado entre segurado e seguradora”. A adoção do consensualismo 

nessa situação não só é positiva, mas também tende a encurtar caminhos. Tanto a 

Administração quanto a seguradora possuem conhecimento acerca das peculiaridades do 

                                                           
34 Conforme Ferraz (2021, RB-45.1): “A única hipótese de subcontratação total do objeto prevista na Lei 
14.133/21 é a do art. 102, III, que respeita à assunção do objeto do contratado pelas seguradoras que 
prestaram garantia à execução do contrato. Neste caso, pode a seguradora, em ordem a concluir a execução, 
subcontratar total ou parcialmente o objeto”. 
35 Art. 13, I, da Circular Susep n.º 477/2013 prevê que a seguradora realiza o objeto principal por meio de 
terceiros “sob sua integral responsabilidade”.  
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projeto e podem conjuntamente melhor solucionar os problemas, incluindo o da seleção 

de um subcontratado a fim de concluir a obra.  

Nesse ponto, nota-se da prática norte-americana que o segurado participa com a 

seguradora da solução da retomada da obra, pois a seleção de um novo empreiteiro pela 

seguradora não dispensa a anuência do segurado, consoante o item 5.º do contrato-padrão 

A312-2010 do American Institute of Architects (AIA).  

Logo, em que pese a seguradora assumir a integral responsabilidade pela execução 

e conclusão da obrigação garantida, mostra-se adequado a Administração participar da 

seleção do subcontratado, atendendo-se, quando for o caso, aos requisitos mínimos 

impostos previamente no Edital de licitação para esse fim.   

4.6 Obrigações abrangidas no seguro-garantia 

De acordo com o artigo 97 da Lei n.º 14.133/2021, o seguro-garantia “tem por 

objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a 

Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de 

inadimplemento”.  

O dispositivo não se aplica somente ao seguro-garantia, mas também às demais 

modalidades de garantias (HEINEN, 2022, p. 645). Portanto, de acordo com o referido 

dispositivo legal, o seguro-garantia e as demais modalidades de garantia devem assegurar 

o ressarcimento (a) das multas, (b) dos prejuízos e (c) das indenizações decorrentes do 

inadimplemento e, no caso do seguro-garantia, ainda têm por objetivo garantir o fiel 

cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado.  

Com efeito, o artigo 97 contém uma redação paradoxal em relação aos percentuais 

de garantia impostos no artigo 98. Isso porque o artigo 97 elenca que o seguro-garantia 

“tem por objetivo” assegurar tudo o que advier do inadimplemento, porém o artigo 98 

limita o valor da garantia em até 5%, 10% ou 30%, a depender do caso. Nota-se que o 

percentual de garantia sobre o valor do contrato não possui a capacidade numérica de nem 

sequer cobrir a multa da inexecução do contrato, que pode ser aplicada em até 30% do 

valor do contrato licitado (artigo 153, § 3.º).  

Ademais, qual seria o significado das expressões “prejuízos” e “indenizações”? A 

esse respeito, o Capítulo III (Das definições) não prevê definição específica. Bastos 

(2021, p. 8) reporta que “prejuízo” se refere aos danos diretos sofridos pela Administração 
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e que “indenização” reside nos pagamentos que ela seja compelida a fazer em favor de 

terceiros decorrentes do inadimplemento do contratado.  

Além disso, a compreensão de Bastos (2021, p.7) é de que o artigo 97 repousa na 

natureza compulsória, hipótese em que não se admite à Administração deixar de exigir a 

cobertura do seguro-garantia com relação a multas, prejuízos e indenizações decorrentes 

de inadimplemento. 

Todavia, tratando-se de cláusula de retomada, o raciocínio de imputar à seguradora 

diversas obrigações, para além da conclusão da obra, pode ser prejudicial à Administração 

e ao interesse público, uma vez que inviabiliza a retomada da obra. Nesse sentido, Melo 

(2017, p. 137), ao comentar disposição similar do Projeto de Lei n.º 559/2013, alude que 

a transferência de toda a responsabilidade decorrente das ações perpetradas pelo 

contratado à seguradora pode prejudicar ou inviabilizar por completo a retomada da obra, 

“já que a maior parte, senão todo o valor da importância segurada, seria destinado para 

fazer frente às obrigações do contratado”.  

Também aderem a essa linha de pensamento Goldberg, Sá e Rodrigues (2018, n.p), 

ao afirmarem que “if there is a default by the contractor due to indebtedness and the 

insurer becomes responsible for such debts, the chances of the limit of 30 percent of the 

contract being sufficient for the execution of the work is remote”.  

Assim, a interpretação cogente do artigo 97 é prejudicial à Administração, uma vez 

que diminui o incentivo financeiro e traz incertezas à seguradora para adotar a opção de 

retomar a obra.  

Diminui o incentivo financeiro porque as obrigações listadas, afora a obrigação da 

entrega da obra ou serviço, cobrem parcela significativa do valor segurado, mesmo em 

cobertura de 30% sobre o valor do contrato, sendo mais vantajoso ou eficiente para a 

seguradora proceder à indenização em pecúnia, em vez de exercer a cláusula de retomada. 

Já a incerteza diz respeito a transferências de obrigações à seguradora não aferíveis 

de imediato, por exemplo, denota a expressão “prejuízos e as indenizações decorrentes 

de inadimplemento”, o que pode ocorrer interpretações no sentido de que a seguradora, 

ao optar pela retomada da obra, seja responsável por passivos de toda ordem (ambiental, 

trabalhista, previdenciário) gerados pelo contratado originário.  

Diante disso, não necessariamente o seguro-garantia deve assegurar amplo espectro 

de obrigações, pois certamente haverá projetos que demandam uma estrutura de garantia 



72 
 

menos abrangente com o objetivo de fornecer um ambiente jurídico e financeiro adequado 

para a retomada da obra.  

Pode haver casos em que seja mais eficiente o edital de licitação prever que a 

seguradora, ao assumir a execução de uma obra, fique responsável apenas pela entrega da 

obrigação principal (entrega da obra ou serviço), pois traria mais incentivos para a 

seguradora optar pela retomada da obra. Evidentemente que a seguradora deverá respeitar 

as obrigações inerentes à execução da obra (i.e., matriz de riscos, prazos etc.) e ser 

responsabilizada nos casos em que ela ou terceiro subcontratado descumpra suas 

obrigações relacionadas ao objeto principal do contrato.  

Uma nova licitação ou a convocação de outro licitante para dar continuidade à obra 

(que não foi retomada pela seguradora) pode incorrer em sobrecusto superior ao valor da 

indenização pecuniária prestada pela seguradora em decorrência do inadimplemento do 

contratado originário (tomador). Somam-se ainda os prejuízos indiretos ou de ordem não 

financeira decorrentes da paralisação de uma obra importante.    

Acrescenta-se, ainda, que no § 7.º do artigo 89 do Projeto de Lei supracitado era 

ainda mais drástico ao falar em sub-rogação dos direitos e obrigações do contratado pela 

seguradora: “Em caso de contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá 

prever a possibilidade da seguradora de, em caso de descumprimento do contrato pelo 

contratado, sub-rogar-se-á nos direitos e obrigações”.  

Utilizar-se do instituto da sub-rogação nessa temática “seria suficiente para causar 

enorme controvérsia a respeito das obrigações que seriam impostas à seguradora que 

optar por retomar a obra sinistrada” (MELO, 2017, p. 137), o que certamente criaria um 

grande desincentivo para as seguradoras exercerem a retomada da obra, em razão do 

elevado ônus e das incertezas que esse tipo de norma é capaz de gerar.  Aliás, a 

experiência italiana, mencionada anteriormente, demonstra ser impraticável imputar à 

seguradora elevado ônus.  

Assim, não nos parece correta a ideia de que a seguradora, ao exercer a retomada 

da obra, deva garantir, de forma automática ou cogente, todas as obrigações assumidas 

pelo tomador perante o segurado, tampouco sub-rogar-se irrestritamente nos direitos e 

obrigações do tomador firmados no contrato principal.  

Em prol da segurança jurídica e da efetividade da cláusula de retomada, o seguro-

garantia deveria simplesmente assegurar as obrigações exigidas expressamente pela 
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Administração no edital, concebidas especificamente à seguradora quando optar pela 

retomada da obra. Isso porque a Administração pode reputar desnecessária ou não 

vantajosa uma ampla cobertura securitária em razão de sua política de gestão de risco ou 

financeira. Ao que parece, esse tema deveria repousar no poder discricionário da 

Administração – orientado para propiciar condições para a seguradora retomar a obra.    

Portanto, não parece viável a interpretação de que eventual assunção da obra pela 

seguradora acarreta-lhe o dever de concluir o objeto principal do contrato e ainda garantir 

o pagamento de todos os débitos presentes e futuros resultantes das faltas contratuais 

cometidas pelo contratado/tomador, na medida em que a modelagem da cláusula de 

retomada deve priorizar o término da obra, e não o pagamento de multa contratual e 

demais obrigações.  

Como pontua Poletto (2021, p. 133), “a inclusão de multa contratual na cobertura 

de seguros é incomum e somente está comtemplada no seguro-garantia destinado ao setor 

público, uma vez que trata de exigência legal”.  

A concentração de diversas obrigações a título de cobertura do seguro-garantia 

difere do sistema norte-americano. Como apontado no capítulo 3, o modelo adotado nos 

EUA nos contratos de valor mais elevado exige a contratação de duas modalidades de 

garantias: o performance bond e o payment bond. A primeira modalidade de garantia 

relaciona-se especificamente com o desempenho da obrigação principal, enquanto a 

segunda tem por objetivo garantir os pagamentos devidos pelo contratado/tomador, como 

fornecedores de mão de obra, material e aluguel de equipamentos. 

O artigo 97, basicamente, reúne as funções desempenhadas pelo performance bond 

e o payment bond em uma única garantia, ou seja, o seguro-garantia se presta a garantir 

o cumprimento da obrigação principal e, ainda, assegurar pagamentos de toda ordem. 

Esse sistema aflora implicações indesejáveis, pois são riscos diversos e de análises 

também distintas, dificultando até mesmo a subscrição dos riscos pelas seguradoras, e 

todo esse cenário é levado em conta para se decidir sobre a assunção do projeto.  

Um cenário diverso, e, ao que parece, acerca do qual precisamos debater e avançar, 

seria possibilitar uma estrutura de garantia mais dinâmica, tal como ocorre nos EUA, por 

exemplo, possibilitar uma garantia autônoma e independente voltada para garantir a 

obrigação principal do contrato, término da obra, e outra garantia, com o fim específico 
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de assegurar obrigações acessórias ou reflexas, como pagamentos de multas, prejuízos e 

indenizações.  

Os efeitos decorrentes da transferência automática de diversas obrigações, para 

além do cumprimento da obrigação principal, conduzem inevitavelmente a seguradora a 

optar pelo pagamento em dinheiro da importância segurada, em vez de assumir a obra. 

Essa situação não resulta em vantagens para a Administração, tampouco se harmoniza 

com o interesse público.  

Justen Filho (2021, RL-1.31) observa que a assunção da obra pela seguradora é a 

solução mais satisfatória para a Administração e prossegue dizendo: “O recebimento de 

valor em dinheiro, solução do seguro-garantia padrão, não propicia maior vantagem para 

a Administração e a coletividade. O objetivo pretendido é a execução satisfatória da 

prestação prevista contratualmente”.  

Nessa linha, também se posiciona Poletto (2021, p. 137): 

As penalidades contratuais aplicadas são suficientes para esgotar a proteção 
securitária, de forma que o segurador prefere pagar a indenização a concluir o 
projeto, uma vez que é muito mais eficiente liquidar o sinistro mediante o 
pagamento.  

Na perspectiva do interesse público, entretanto, é o inverso, o pagamento não 
é eficiente e o seguro não se torna um método eficaz, pois o recebimento 
parcial de uma indenização não substitui o benefício almejado do projeto e/ou 
obra pública concluída, tampouco os seus efeitos no desenvolvimento 
socioeconômico. É apenas mais ingrediente de custo, além de revelar um vício 
em relação ao limite da cobertura. 

Sendo assim, o art. 97 deve ser aplicado com parcimônia e estar atento às 

peculiaridades da contratação e alinhado com uma estrutura de incentivos apta a 

concretizar a assunção da obra pela seguradora. Por esse enfoque, o art. 97 teria natureza 

discricionária ou rol meramente exemplificativo, especialmente nos casos em que 

envolve a cláusula de retomada.  

Em outras palavras, o artigo 97, quando interpretado sistematicamente com o artigo 

102, faculta à Administração Pública configurar a abrangência do seguro-garantia na 

forma que melhor atenda ao interesse público e às particularidades da contratação. 

Entender de maneira diversa engessaria a atuação administrativa na modelagem da 

garantia e conduziria à inviabilização da cláusula de retomada.  

Inclusive, o artigo 97 não guarda harmonia com o inciso II do parágrafo único do 

artigo 102 que dispõe que, “caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará 

a integralidade da importância segurada indicada na apólice”. Ora, se a obrigação da 
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seguradora reside no pagamento da “integralidade da importância seguradora”, pouco 

importam “as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento” 

(artigo 97). 

Nesse ponto, a nova Circular Susep n.º 662/2022 foi cirúrgica ao dispor que o 

seguro-garantia “garantirá as obrigações do objeto principal, para as quais o segurado 

demandar cobertura” (artigo 2.º, III), e que a obrigação garantida “pode se limitar a fases, 

etapas, ou entregas parciais do objeto principal” (artigo 2.º, § 1.º). Isso possibilita à 

Administração, na qualidade de segurada, uma melhor gestão dos custos e dos riscos 

mediante a personalização do objeto da garantia de acordo com as especificidades do 

projeto.  

Conforme apontado pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), no 

âmbito do processo administrativo (SEI 15414.603660/2020-12, p. 374) que deu origem 

à Circular n.º 662/2022, a “alocação, assunção e transferência de riscos em seguro ou por 

meio de outros mecanismos de transferência devem ser realizadas caso a caso, segundo 

interesse das partes envolvidas na relação e capacidade do mercado em absorver e 

pulverizar tais riscos”. 

Por conseguinte, o segurado passa a exercer um papel mais dinâmico na delimitação 

da cobertura do seguro-garantia e, consequentemente, melhor gerência nos custos de 

contratação (RIBEIRO, 2021, n.p), propiciando maior liberdade contratual, nos termos 

da Lei n.º 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica). Prevaleceu a liberdade negocial 

em detrimento da padronização de modo a permitir inovação e desenvolvimento de novas 

cláusulas personalizadas a cada projeto.  

Portanto, em determinadas situações, cabe à Administração adotar as medidas 

cabíveis para satisfazer seu crédito em face do particular quando oriundo de multas e 

demais prejuízos, restando para a seguradora apenas a obrigação de concluir a obra. Nada 

obsta, entretanto, inserta no juízo discricionário, que a Administração possa prever outras 

obrigações na cobertura securitária, porém sempre orientada a não inviabilizar a retomada 

da obra.  

4.7 Consequências da seguradora pela não retomada da obra 

Tema relevante para o seguro-garantia diz respeito à opção concedida à seguradora 

de não exercer a retomada do contrato. Essa possibilidade deve existir como atratividade 
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para o mercado segurador se vincular ao contrato. Trata-se de uma “válvula de escape”, 

permitindo-se a seguradora deixar de concluir a obra, desde que pague a quantia segurada 

na apólice.  

Carvalho (2021, p. 173), entretanto, entende que nos contratos de grande vulto a 

seguradora não poderia escolher livremente entre a conclusão da obra ou pagamento da 

importância segurada na apólice. Seu raciocínio é o seguinte:  

 “Embora a lei traga a possibilidade de pagamento de indenização como uma 
das formas de cumprimento do contrato pela seguradora, esta solução somente 
deverá ser adotada quando atender ao interesse público. Portanto, extinto o 
contrato por inadimplemento do tomador, a retomada da obra ou serviço pela 
seguradora, ou terceiro por ela indicado, tende a ser a solução natural, isso 
porque presume-se que o interesse público recaia sobre o objeto, e não sobre 
uma indenização”  

Discordo desse posicionamento, primeiramente, por desvirtuar de regra expressa da 

Lei; basta conferir que o art. 102, parágrafo único, I e II, da Lei n.º 14.133/2021, permite 

a seguradora escolher uma das duas opções para cumprir com sua obrigação. Em segundo 

lugar, o exame discricionário do “interesse público” por parte da Administração traria 

uma insegurança e imprevisibilidade jurídica insuportável ao mercado segurador; a 

intenção de obrigar a seguradora concluir a obra independentemente do valor segurado 

distorce a lógica financeira para a contratação desta modalidade de garantia, uma vez que 

a contraprestação exigida (o prêmio) também leva em conta o grau de exposição da 

seguradora, atrelado ao valor segurado na apólice. Por último, a experiência italiana 

demonstrou ser contraproducente impedir a libertação do agente segurador da conclusão 

da obra por meio de indenização pecuniária; essa configuração normativa não incentiva 

a participação das seguradoras, que não estão dispostas a emitir apólice nessa condição 

(ver subcapítulo 4.3).  

Ademais, em razão do baixo percentual de garantia previsto na Lei n.º 8.666/1993, 

a prática consolidada pelo agente segurador consiste em indenizar a Administração 

mediante o pagamento em dinheiro das multas e prejuízos efetivamente causados pelo 

contratado inadimplente, faculdade conferida no art. 13, II, da Circular Susep n.º 

477/2013.  

A linha adotada pela Lei n.º 14.133/2021 é muito diferente. De acordo com o art. 

102, parágrafo único, II, o valor a ser desembolsado pela seguradora não guarda relação 

com o exato prejuízo suportado pela Administração, mas estipula um valor fixo, ao prever 
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que a seguradora “pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice” 

em caso de não assumir a execução do contrato.  

A utilização do vocábulo “integralidade” confere o entendimento de que a 

seguradora pagará a totalidade da importância assegurada na apólice, sendo desconexa do 

efetivo prejuízo ocasionado pelo inadimplemento do contratado.  

Trata-se de uma severa consequência que altera significativamente a prática 

securitária.  Isso fez que Melo (2017, p. 141-142), ao comentar acerca de disposição 

análoga prevista no Projeto de Lei n.º 6.814/2017, afirmasse que “sempre deverá haver a 

possibilidade de pagamento do exato valor do prejuízo, limitado ao valor da importância 

segurada”. O autor sustenta não haver uma consequência semelhante em nenhuma outra 

legislação do mundo. Segundo o autor, a imposição de uma multa sem relação com “justa 

indenização” é uma realidade sem precedentes, de modo a atingir agentes privados 

(resseguradores) que não estão acostumados a tal obrigação, sendo os responsáveis por 

darem sustentação às operações de seguro no Brasil.  

Ainda de acordo com Melo (2017, n.p), esse “mecanismo perverso”, criado para 

tentar incentivar a retomada da obra, impossibilitará o mercado de operar o seguro-

garantia, uma vez que poderá haver situações em que, mesmo que a seguradora esteja 

disposta a retomar obra, ela vai se deparar com óbices que a impedem de prosseguir com 

a conclusão do contrato, por exemplo, uma decisão judicial que obsta a Administração de 

rescindir o contrato com o contratado ou a impossibilidade de retomada da obra diante de 

eventos imprevisíveis.  

As críticas prosseguem também sob outro enfoque. A nova disposição legal, 

concernente ao pagamento da integralidade da importância segurada, sem necessidade de 

apuração dos prejuízos, colidiria com o que se convencionou denominar de “princípio 

indenitário”, de modo que a indenização deve corresponder à efetiva perda do segurado 

(BASTOS, 2021, p. 16; POLETTO, 2021, p. 321). 

O princípio indenitário, do âmbito securitário, é extraído do arts. 778 e 781 do 

Código Civil, que dispõem o seguinte:  

Art. 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o 
valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena 
do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber. 

Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no 
momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia 
fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. 
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Nota-se que os artigos, na essência, vedam que o segurado receba indenização 

superior ao “interesse segurado”. Os artigos mencionados encontram-se na Seção II (Do 

seguro de dano) e, por consequência, o princípio indenitário aplica-se a essa modalidade 

de seguro. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que tal princípio 

aplica-se ao seguro de dano: 

O Código Civil de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio 
indenitário, de modo que a indenização securitária deve corresponder ao valor 
real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo 
antes da ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato 
lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o 
enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo. 3. Nos 
termos do art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns 
parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou interesse 
segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite máximo da 
garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. Precedentes (STJ, REsp 
n.º 1546163/GO 2014/0270914-7, 3.ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, j. 05.05.2016, DJe 16.05.2016). 

Ao tratar do aludido princípio, Alvim (2007, p. 111-113) leciona, de igual forma, 

que o princípio indenitário guarda relação com os seguros de dano, o que impede o 

segurado de lucrar com o seguro:  

[...] nos seguros de dano prevalece o princípio indenitário, isto é, o segurado 
não pode lucrar com o seguro. Deve receber o valor real dos bens destruídos 
ou danificados que possuía antes do sinistro. A finalidade do seguro de coisa é 
repor o segurado na situação em que se encontrava imediatamente antes da 
ocorrência do risco. Não pode fazer do contrato um meio de obter qualquer 
vantagem, pretendendo receber quantia superior ao valor dos bens atingidos. 

Desta feita, pode-se afirmar que o princípio indenitário não se aplica ao seguro-

garantia, uma vez que essa modalidade de garantia não é classificada como seguro de 

dano. Da mesma forma, o referido princípio não se aplica ao seguro de pessoas (art. 789 

do Código Civil), hipótese em que o capital segurado é livremente pactuado (MIRAGEM, 

2014, n.p). 

Além disso, importante mencionar que o seguro-garantia difere substancialmente 

do seguro de dano. O primeiro possui características que, inclusive, confundem-se com a 

fiança e seguro, pois “encontra-se na interseção de duas categorias jurídicas mais amplas, 

o seguro e um contrato de fiança” (LOPES, 2019, p. 70), mas, em razão de diferenças que 

os tornam incompatíveis com ambas as definições, sua natureza jurídica é própria do 

instituto.36  

                                                           
36 Na expressão de Poletto (2003, p. 82): “[...] outro caminho não existe, senão a de concluir que a natureza 
jurídica do Seguro Garantia é própria do instituto que é, ou seja, não possui o caráter de seguro e também 
o de fiança, uma vez que os elementos que o compõem são únicos ao instituto, muito embora alguns façam 
parte ou se assemelhem ao seguro e, também, à fiança”.  
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Portanto, pode-se concluir que o princípio indenitário não abrange o seguro-

garantia como no seguro tradicional. Aliás, o seguro-garantia possui a possibilidade de 

concluir a obra, característica que o distingue das espécies tradicionais de seguros, 

especialmente o seguro de dano. Outrossim, no seguro-garantia não ocorre a socialização 

dos riscos como no seguro.  

Cabe sinalizar o entendimento de que o pagamento da integralidade do valor da 

apólice não guarda relação com a perda efetiva da Administração; trata-se, na verdade, 

de uma opção concedida à seguradora nos casos em que decida não retomar a obra, 

assumindo contornos de danos pré-acordados ou de multa, cujo escopo é gerar incentivo 

contratual para o término da obra (MARQUES; OGASAVARA; TUROLLA, 2022, p. 

14).37 

 O art. 102, parágrafo único, II, aproxima-se da natureza jurídica da cláusula penal 

compensatória,38 instituto que permite às partes ajustar no contrato o montante da 

penalidade ou perdas e danos devidos à parte que deu causa ao inadimplemento 

contratual, dispensando-se a comprovação dos prejuízos.   

Dos contornos referidos pode-se vislumbrar que o novo regramento da Lei de 

Licitações e Contratos, o qual obriga a seguradora a adimplir a integralidade da apólice, 

independentemente dos reais prejuízos, acabou por alterar drasticamente o regime 

jurídico da Lei n.º 8.666/1993 e da Circular Susep n.º 477/2013, buscando criar incentivo 

adicional para a retomada da obra. 

Sob outra perspectiva, o novo regramento acabou por suprimir o ônus da 

Administração (de demonstrar os efetivos prejuízos), tornando mais célere o recebimento 

da indenização. Por outro lado, a consequência natural desse tipo de regra (elevação da 

                                                           
37 Na visão dos autores: “O pagamento do valor integral da apólice não tem relação com a perda efetiva. 
Mas trata-se de uma opção da seguradora caso ela decida por não realizar o step-in. Esse tipo de arranjo 
pode ser considerado um liquidated damages oriundo da common law, ou danos pré-acordados com a 
natureza de multa no sistema brasileiro. O dinheiro pode ser destinado a outros fins que não o projeto 
garantido. Ou seja, não existe uma chancela indicando que aquela indenização terá de ser aplicada no 
empreendimento segurado. É importante frisar que não há má-fé por parte do poder concedente. Trata-se 
de um incentivo contratual para a completude do projeto que a seguradora anui ao emitir a apólice” 
(MARQUES; OGASAVARA; TUROLLA, 2022, p. 14). 
38 De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça: “A cláusula penal compensatória constitui pacto 
acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral 
cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à 
inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que 
dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual” (REsp n.º 
1617652/DF, 3.ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.09.2017, DJe 29.09.2017). 
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exposição do risco) é o aumento do custo para a seguradora se vincular ao projeto que, ao 

final, é arcado pela própria Administração.  

Cabe, ainda, questionar se a não incidência do princípio indenitário aproximaria o 

seguro-garantia da fiança bancária. Como a nova regra pode trazer mais agilidade no 

recebimento da indenização pecuniária do seguro-garantia, é possível que haja uma 

similaridade com a fiança bancária no que tange à liquidez. 

No entanto, embora os institutos possam vir a ter equivalência no que toca à 

liquidez, ainda persistem diferenças marcantes. A principal delas reside no fato de que no 

seguro-garantia existe a possibilidade de conclusão da obra, enquanto na fiança bancária 

a indenização é somente em dinheiro. Em razão disso, a cláusula de retomada prevista na 

Lei somente permite o uso do seguro-garantia descartando-se outras modalidades de 

garantias em virtude do aspecto funcional de cada uma delas.  

4.8 O monitoramento da execução contratual pela seguradora  

Em virtude da posição obrigacional da seguradora, é necessário que ela consiga 

acesso às informações relativas à execução do contrato principal, especialmente quanto 

ao prazo, meios e métodos adotados na construção. Em face da possibilidade de a 

seguradora exercer a retomada da obra, é de seu interesse que a execução do contrato não 

destoe substancialmente das exigências previstas no edital, sob pena de torná-la mais 

onerosa e complexa.  

A Lei n.º 14.133/2021, diante dessas particularidades do seguro-garantia, instituiu 

uma série poderes para que a seguradora consiga obter informações acerca da execução 

contratual, independentemente da anuência da Administração ou do tomador. Essas 

medidas decorrem da lei e, portanto, prescindem de previsão no edital. Também facilitam 

a fiscalização do contrato e incentivam comportamento diligente por parte da seguradora 

(HEINEN, 2022, p. 655). 

Nesse sentido, Lopes (2019, p. 112) aponta que a seguradora tem interesse na boa 

execução contratual pelo contratado, pois, ocorrendo inadimplemento, deverá assumir a 

obra ou indenizar o beneficiário. Consequentemente, a Administração poderá ganhar um 

aliado com expertise técnica. 

O art. 102, I, conferiu à seguradora: a) livre acesso às instalações em que for 

executado o contrato principal; b) acompanhar a execução do contrato principal; c) acesso 
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à auditoria técnica e contábil; d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela 

obra ou pelo fornecimento.  

A Lei dispôs que a seguradora “poderá” exercer as medidas previstas no inciso I do 

art. 102, sugerindo-se tal vocábulo que a seguradora possui a prerrogativa de fiscalizar, 

de certo modo, a contratação. Todavia, há autores que preferem elencar como um “poder-

dever” da seguradora, que traz consigo uma ideia de obrigação, e outros adotar o termo 

“prerrogativa” ou “permissão”, remetendo-nos a uma faculdade.  

Justen Filho (2021, RL-1.31) preferiu empregar o termo “poder-dever” da 

seguradora “acompanhar a execução da obra, inclusive para identificar, de antemão, 

eventuais problemas ou defeitos. Trata-se de atribuições exercitáveis diretamente em face 

do particular contratado”. Sob esse enfoque, o poder-dever produz deveres a cumprir, 

sendo a obrigação de praticar todas as condutas necessárias e adequadas para promover o 

atendimento do interesse a ele confiado. Por outro lado, os demais integrantes da 

comunidade não podem opor-se a essas condutas (JUSTEN FILHO, 2015, n.p).  

No entanto, a Lei não previu qualquer consequência à seguradora em face do não 

cumprimento do art. 102, I. Sarai (2021, p. 1120), por essa razão, alude a uma 

“permissão”, ao dizer que o dispositivo em comento “permite à seguradora acesso a essa 

execução, para poder acompanhar a todo momento a forma como o contratado está se 

comportando”. Por sua vez, Heinen (2022, p. 654) entende que a seguradora detém 

“prerrogativas” de fiscalizar o pacto. Logo, para ambos os autores, as medidas listadas no 

art. 102, I, são faculdades fiscalizatórias previstas ao agente segurador. 

De qualquer modo, a execução substancialmente defeituosa do objeto contratual 

dificulta a retomada da obra em razão das inúmeras deficiências a serem sanadas e, de 

outro lado, pode gerar o dever de indenização. Nessa linha, Sarai (2021, p. 1120) aponta 

que o dispositivo permite à seguradora “resguardar e antecipar ou evitar eventual sinistro, 

de outro, representa um elemento a mais de pressão para que o contratado execute 

adequadamente o contrato”. Desse modo, pode-se dizer que a fiscalização do contrato, à 

luz do art. 102, I, tem por finalidade, a depender da situação, (i) incentivar a execução da 

obra aderente aos termos do contrato; (ii) viabilizar a retomada da obra; ou (ii) minimizar 

prejuízos. 

Vale mencionar também que o art. 19 da Lei n.º 14.133/2021 implementou medidas 

que otimizam o acompanhamento e a gestão dos contratos de obras, que serão de grande 



82 
 

valia para a Administração e a seguradora. O inciso III, por exemplo, determina a 

instituição de sistema informatizado de acompanhamento de obras com recursos de 

imagem e vídeo. O inciso V, por sua vez, prevê a adoção de tecnologias e processos 

integrados que permitem o uso de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. O 

§ 3.º dispõe sobre o uso de modelagem da informação da construção pelo sistema BIM. 

Nesse aspecto, Dabus (2021, p. 290) relata que as novas ferramentas de gestão e 

acompanhamento de contratos serão de grande utilidade ao mercado segurador, “pois 

possibilitará o acompanhamento do cronograma de obras e serviços, permitindo 

intervenções quando necessárias”.  

Contudo, a postura proativa por parte da seguradora não é praxe do seguro-garantia. 

A seguradora, por via de regra, informa-se das dificuldades do tomador pela 

Administração por meio da “expectativa de sinistro”. Trata-se de instrumento em que o 

segurado leva ao conhecimento do segurador as deficiências técnicas, práticas ou 

econômicas do tomador no cumprimento do contrato principal (POLETTO, 2021, p. 216).  

A Circular Susep n.º 477/2013 estabelece que a expectativa de sinistro “deverá 

descrever o fato que possa gerar prejuízo ao segurado, sendo que o sinistro restará 

caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 

cobertas pela apólice”. Por seu turno, a minuta-padrão disponibilizada pela Susep prevê 

ao segurado o dever de informar o segurador a abertura do processo administrativo para 

apurar possível inadimplência do tomador.  

Já a nova Circular Susep n.º 662/2022 em seu artigo 17 dispõe “Define-se como 

expectativa de sinistro o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do 

sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação 

da inadimplência, nos termos do §1º do art. 18.”  

A obrigação de constatar o descumprimento do contrato ou indício de 

descumprimento, a rigor, é do segurado. A “expectativa de sinistro serve à prerrogativa 

de permitir o exercício da solidariedade, ou seja, a aplicação dos esforços necessários para 

a retomada dos trabalhos e o desenvolvimento do projeto nas condições mais adequadas 

para evitar o sinistro” (POLETTO, 2021, p. 216-217), eventualmente sucedendo-se apoio 

técnico ou financeiro da seguradora ao contratado, caso verificadas condições para tanto.  

Inclusive, extrai-se da prática norte-americana que a seguradora não mantém 

fiscalização contínua sobre a execução da obra pelo tomador. De modo geral, a 
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seguradora intervém no contrato principal após o pedido de abertura de sinistro pelo 

segurado, conforme exposto no subcapítulo 3.6.   

Por esse ângulo, resta saber como será o comportamento do agente segurador diante 

das prerrogativas previstas nas alíneas do art. 102, I, da Lei n.º 14.133/2021; se, de fato, 

adotará uma postura ativa no acompanhamento do contrato ou passiva, de modo aguardar 

o acionamento por parte da Administração por meio da “expectativa do sinistro”.  

4.8.1 A suposta função inibitória da corrupção  

Com relação aos atos de corrupção, há autores que sustentam que o uso do seguro-

garantia coibiria tal malfeito na contratação pública, bem como outros que refutam essa 

ideia.  

Carvalhosa (2017, p. 204) afirma que o performance bond enseja ação 

anticorrupção “pela quebra da interlocução direta entre agentes públicos e privados”. 

Prossegue o autor afirmando que a estruturação de um regime de garantias que atribua 

poder fiscalizatório às seguradoras e eleve para 100% a importância segurada gera 

incentivos para oferecer o seguro-garantia.  

Gomes (2016, p. 26), por seu turno, alega que os atos de corrupção e falhas de 

projeto são elementos a serem observados pelas seguradoras, pois ampliam seus riscos, 

logo a fiscalização da seguradora não elimina essas incertezas, mas contribui para sua 

diminuição. Em arremate, o autor aduz: “um dos benefícios da performance bond é o 

incentivo dado às seguradoras para que fiscalizem os recursos ali utilizados, servindo 

como aliado no combate à corrupção” (GOMES, 2016, p. 26). 

Em sentido similar, Lopes (2019, p. 123) discorre que o performance bond pode 

atuar indiretamente no combate à corrupção nos contratos de obras públicas, em razão da 

inserção de um terceiro fiscal na relação contratual, o que dificulta o conluio entre agentes 

públicos e privados. 

Em sentido contrário, Laan (2016, p. 3) refuta a hipótese de que a seguradora teria 

incentivos para fiscalizar o andamento dos contratos, atuando indiretamente no combate 

à corrupção. Na visão do autor, não haveria incentivos econômicos para esse 

comportamento em razão da existência de conflito de interesse entre a seguradora e a 

Administração, ocasionado pelo fato de que o valor da contratação interfere no preço de 

seus serviços, sobressaindo a ausência de incentivo para impedir preços superfaturados.  
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Observa-se, portanto, que a primeira corrente de pensamento alude que a 

seguradora exerceria um papel coadjuvante no combate à corrupção, elencando como 

fundamento incentivos econômicos para fiscalizar os recursos empregados na 

contratação. Por outro lado, a corrente contrária aduz que não haveria “incentivo 

econômico” para seguradora adotar tal comportamento em razão de o agente segurador 

buscar maiores preços na contratação e, assim, auferir maiores lucros. Importante 

salientar que esses debates ocorreram previamente à publicação da Lei n.º 14.133/2021.  

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, a seguradora inicia sua participação após o 

ato de homologação da licitação (art. 96, § 3.º), ou seja, depois de fixado o valor da 

prestação do contratado. Assim, a seguradora não participa com o contratado na licitação, 

ao revés, ingressa na contratação posteriormente à definição do preço do objeto a ser 

entregue, inclusive o contratado possui prazo mínimo de um mês para prestação do 

seguro-garantia, contado da data de homologação da licitação (art. 96, § 3.º).  

 Com relação ao pedido de aditivo, este é formulado pelo contratado à 

Administração, em tese, sem participação da seguradora, que apenas participa do contrato 

e aditivo, na qualidade de interveniente anuente, para fins de cobertura da garantia, não 

havendo qualquer ingerência sobre o valor pactuado, que será levado a conhecimento do 

agente segurador mediante pedido de endosso. 

Na realidade, diante do atual entendimento do TCU (BRASIL, 2019b), o ato de 

corrupção tem potencial de excluir a cobertura do seguro-garantia. A fundamentação do 

acórdão pautou-se por dois pontos: (i) a cláusula limitadora de responsabilidade da 

seguradora em atos de corrupção do contratado é “tolerar o elevado risco de ineficácia 

ampla do seguro-garantia”; (ii) obrigar a seguradora cobrir prejuízos decorrentes de atos 

de corrupção envolvendo atos da própria Administração seria “permitir o benefício da 

própria torpeza de quem é o principal beneficiário do seguro-garantia, além de elevar os 

custos desse tipo de contratação a patamares desconhecidos”.  

Em conclusão, o TCU admitiu que a apólice do seguro-garantia contém cláusula 

limitadora de cobertura “causados[a] ou relacionados[a] a atos ou fatos violadores de 

normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, 

seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante” (BRASIL, 

2019b). Por outro lado, determinou-se a recusa de apólice que apresente limitação de 

cobertura relacionada a atos ou fatos violadores de normas anticorrupção envolvendo o 

tomador, “sem concurso do segurado ou representante” (BRASIL, 2019b).  
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Portanto, os preços definidos na contratação, ou mesmo o relacionamento 

impróprio entre as partes contratantes, não são auditados pela seguradora, muito menos 

um dever legalmente atribuído, mas da própria Administração, por meio de suas 

estruturas de controle. 

4.8.2 A fiscalização da execução contratual pela Administração  

A efetiva fiscalização do contrato deve ser realizada pela Administração. A 

fiscalização em obras públicas é a atividade voltada para verificar o cumprimento das 

disposições contratuais. Isso significa que a Administração manterá, desde o início do 

contrato até o recebimento definitivo da obra, um profissional ou equipe técnica para 

acompanhamento e controle da obra executada.  

No âmbito da Lei n.º 8.666/1993, o art. 67 impõe a fiscalização e o 

acompanhamento da execução contratual, permitindo-se a contratação de terceiros para 

auxiliar tal objetivo. É dever do representante da Administração anotar as ocorrências em 

registro próprio e determinar ao contratado regularizar os vícios (art. 67, § 2.º). Por sua 

vez, o art. 78, VII, estabelece como motivo para rescisão do contrato “o desatendimento 

das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução”.  

No plano infralegal, a Instrução Normativa n.º 5, publicada em 26.05.2017, do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2017), em seu art. 39, 

implementou a segregação da atividade de gestão e fiscalização dos contratos. Nos incisos 

do art. 40 especificou, sob o aspecto funcional, o que seria a gestão de contrato, bem como 

as fiscalizações técnica, administrativa, setorial, e pelo público usuário:  

I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades 
relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial pelo público 
usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao 
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para 
formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a 
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de 
sanções, extinção dos contratos, dentre outros;  

II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a 
execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão 
compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados 
no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo 
ser auxiliado pela fiscalização de que trata o inciso V deste artigo;  

III – Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos 
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, 
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fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos 
de inadimplemento; 

IV – Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos 
aspectos técnicos ou administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer 
concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de 
um mesmo órgão ou entidade; e  

V – Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução 
contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir 
os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os 
procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator 
determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto (BRASIL, 
2017). 

Tal contexto foi parcialmente introduzido no art. 8.º da Lei n.º 14.133/2021, em que 

se dispôs a figura do agente de contratação, fiscal e gestor de contrato, que contam “com 

o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho 

das funções essenciais à execução”, cujas regras de atuação serão estabelecidas em 

regulamento, conforme o § 3.º.  

Além disso, a Lei n.º 14.133/2021, em seu art. 117, prevê que a execução do 

contrato deverá ser feita por pelo menos um fiscal, sendo permitida a contratação de 

terceiros para auxiliarem o fiscal do contrato na verificação do cumprimento do contrato.  

O art. 169 prescreveu que a contratação pública deverá submeter-se a práticas 

contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, sujeitas a três linhas 

de defesa compostas, em síntese, por servidores, assessores jurídicos e controle interno 

da Administração e pelo Tribunal de Contas.  

Nesse contexto, Justen Filho (2021, RL-1.35) aponta que a fiscalização não consiste 

em faculdade, mas em um dever da Administração, uma vez que induz o contratado a 

executar seus deveres contratuais. Nessa linha de entendimento, o TCU aduz que: “a 

designação do(s) fiscal(is) do contrato, nos termos prescritos em lei, não é ato 

discricionário, e sim um instrumento de controle indispensável que a Administração 

exerce sobre o contratado, que proporcionará o adequado cumprimento do cronograma 

das obras e da sua execução em aderência aos padrões especificados no projeto” 

(BRASIL, 2015). 

Observa-se que a fiscalização é tema crucial na contratação pública. Em vista dessa 

relevância, a doutrina alude que a Administração tem o poder-dever de fiscalizar a 

execução do contrato nos moldes da Lei e do previamente estabelecido no contrato. 

Contudo, não há dúvidas de que a fiscalização do contrato seja um dever da 

Administração, pois a “fiscalização tempestiva pode evitar também o superfaturamento e 
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obras em desacordo com as especificações, além de permitir que sejam feitas correções” 

(BRASIL, 2012). De outro de norte, a fiscalização exercida sobre a contratação influencia 

diretamente o pagamento devido ao contratado (JUSTEN FILHO, 2021, RL-1.35).  

Portanto, a efetiva fiscalização do contrato deve ser feita pela Administração, 

cabendo a ela identificar os indícios de descumprimento do contrato e formalizar o aviso 

ao segurador. As prerrogativas da seguradora de acompanhar e/ou fiscalizar o contrato 

relacionam-se com seus interesses de retomar a obra e prevenir prejuízos em sua esfera 

patrimonial.  

4.9 Discricionariedade na modelagem do seguro-garantia  

De tudo o que foi exposto é possível notar que a Administração possui uma 

significativa margem de liberdade na modelagem do seguro-garantia. A exigência de 

garantia contratual e o percentual de cobertura adotado, de acordo com a Lei n.º 

14.133/2021, dependem de uma escolha do agente público.  

Poletto (2021, p. 319) faz duas críticas à disposição da Lei: “a primeira refere-

se à não obrigatoriedade [...]; a segunda, à subjetividade que decorre do termo “até 30%, 

ou seja, não há critérios objetivo para determinar qual é o percentual do valor do seguro-

garantia para assegurar uma obra de grande vulto”.  

Esse contexto é abordado na doutrina tradicional como o mérito do ato 

administrativo que, fundado no juízo de conveniência e oportunidade, diz respeito ao ato 

discricionário. Di Pietro (2001, p. 197) explica que “a atuação é discricionária quando a 

Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo 

critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, 

todas válidas para o direito”. Nessa mesma linha de raciocínio, posiciona-se Carvalho 

Filho (2005, p. 107): o ato administrativo discricionário “se defere ao agente o poder de 

valorar os fatores constitutivos do motivo e do objeto, apreciando a conveniência e a 

oportunidade da conduta”. 

Como se observa, os autores brasileiros relacionam o mérito do ato 

administrativo discricionário às noções de conveniência e oportunidade, que deve ser 

orientado pelo interesse público (DI PIETRO, 2001, p. 201). Inclusive, é de destacar que 

o princípio do interesse público encontra-se positivado no art. 5.º da Lei n.º 14.133/2021.  
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O interesse público é considerado pela doutrina um “princípio estruturante do 

Direito Administrativo”, mas reside em conceito jurídico indeterminado (BACELLAR 

FILHO, 2010, p. 89). Quanto a essa indeterminação, Salomão Filho (2008, p. 23) observa 

que: “a definição de interesse público é multifacetada – ora política, ora econômica –, não 

permitindo que a mesma seja colocada em termos precisos”. 

Dessa forma, a simples invocação do interesse público para fins de modelagem 

do seguro-garantia não se apresenta como solução adequada, por ser demasiadamente 

vaga, imprecisa. É necessário examinar o interesse público com as demais disposições 

previstas na Lei, a fim de extrair subsídios normativos específicos para tal desígnio. 

Assim, a aplicação da Lei n.º 14.133/2021 deve ser compatível com os princípios 

do art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência), bem como com o inciso XXI do art. 37, que assegura a igualdade de 

condições a todos os concorrentes e a vedação de exigências que se mostram dispensáveis 

à garantia do cumprimento de obrigações. Aliados ao texto constitucional, as licitações e 

os contratos públicos devem ser pautados pelos princípios elencados no art. 5.º da Lei n.º 

14.133/2021.  

Ademais, tem-se no art. 11 da Lei n.º 14.133/2021 que o objetivo da licitação é 

assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso 

para a Administração Pública. Desse modo, o resultado final da contratação deve ser 

eficiente e eficaz. O objeto contratual deve ser entregue com resultado ótimo e pragmático 

(HEINEN, 2022, p. 110) e, para que isso ocorra no ambiente de obras públicas, a garantia 

contratual se faz necessária em boa parte das contratações.  

Marinela (2018, p. 544), acerca do tema, correlaciona a exigência da garantia 

com a indisponibilidade do interesse público, ressaltando, a partir desse princípio, a 

vedação de a Administração deixar de exigi-la, assim aduzindo: “[...] o fundamento para 

a exigência é a proteção do interesse público com o perfeito adimplemento do contrato e 

o princípio da indisponibilidade desse interesse, que impede que o Poder Público 

simplesmente deixe de exigi-la”.  

Essa visão é compartilhada, em certa medida, por Santos (2015, p. 63), para 

quem a consecução do interesse público deve ocorrer de modo a evitar ou prevenir 

prejuízos para a Administração, e a estipulação de garantias contratuais objetiva diminuir 

impactos da inadimplência.  
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Como exposto anteriormente, a garantia contratual tem dois objetivos: (i) reduzir 

o risco de crédito no recebimento pela Administração Pública de multas e prejuízos por 

descumprimento do contrato pelo particular; (ii) facilitar o recebimento dos valores 

devidos (multas e demais penalidades financeiras) aplicadas em desfavor do particular. 

Ambos os objetivos acabam por gerar incentivos ao particular contratado para cumprir 

adequadamente sua obrigação contratual (RIBEIRO, 2011). 

Especialmente com relação à modalidade do seguro-garantia, pode-se inserir 

mais um objetivo no que concerne ao desempenho do objeto contratual, a entrega da obra 

propriamente dita, em vez do mero recebimento dos créditos titularizados pela 

Administração. O art. 102 da Lei prevê a figura da cláusula de retomada, caso em que a 

seguradora deverá assumir a execução e concluir o objeto do contrato na hipótese de 

inadimplemento pelo contratado, sob pena de pagar a integralidade da quantia segurada. 

Se operada a cláusula de retomada, a Administração livra-se de pesado de ônus de 

promover nova licitação. 

Para que a cláusula de retomada seja efetivada, esta deve ser bem modelada no 

edital e no contrato administrativo, cuja adoção de seus termos pela Administração insere-

se no que a doutrina administrativa denomina de discricionariedade. 

Como pontua Dabus (2021, p. 284), “o capítulo das garantias, previsto na Lei de 

Licitações, deve ser entendido como um aliado estratégico do administrador público, para 

garantir a entrega do equipamento público para a população dentro dos padrões de preço, 

prazo e qualidade estabelecidos no edital de licitação”.  

Por outro lado, a garantia representa um custo adicional à contratação. Muito 

embora seja do particular a obrigação de prestar determinada garantia, ao final, o custo 

dessa garantia é repassado ao Poder Público. Quanto mais ampla a cobertura exigida pela 

Administração, maior o custo envolvido, ao passo que um valor reduzido da cobertura 

implica aumentar a exposição da Administração no tocante aos efeitos nocivos da 

inadimplência.  

Tratando-se do seguro-garantia, especialmente quando adotada a cláusula de 

retomada, o baixo percentual de cobertura significa diminuir os incentivos ou até mesmo 

inviabilizar a assunção da obra pela seguradora.  
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Observa-se, assim, que a Administração está submetida a um dilema 

discricionário, notadamente nas obras de grande vulto, em que o impacto de suas decisões 

será mais significativo. 

 Sob outro enfoque, diminuir os custos da contratação da garantia mediante a 

redução da cobertura securitária implica uma redução apenas especulativa dos custos, 

porque, em mesma medida, aumenta o risco da Administração com relação ao insucesso 

da obra (GHOSHAL; BEEHLER, 2018, p. 7). Ocorrendo inadimplência – ou mesmo 

falência – do contratado, a Administração suportará a diferença entre o valor da cobertura 

e o custo para seleção de novo contratado (nova licitação), além do custo adicional para 

o término da obra. 

Ademais, o novo contratado retomará a obra no estágio em que se encontra, após 

fazer uma revisão completa do projeto e realizar um novo plano de construção, o que 

pode ser um problema, pois o antigo contratado pode ter traçado um plano equivocado ou 

de má qualidade e, como resultado, o novo contratado poderá acrescentar valores em 

virtude desse risco ou incerteza derivados da atuação do antigo contratado.  

Essa dinâmica iniciada após a inadimplência do contratado originário e a baixa 

cobertura de garantia sujeita à Administração expressivos riscos de ordens monetária, 

tempo e reputacional. No entanto, os riscos originados pela inadequada execução de obras 

podem ser atenuados se a Administração ou a seguradora exercer minuciosa fiscalização 

sobre a contratação, evitando-se desvios significativos das exigências de caráter técnico 

previsto no contrato (GHOSHAL; BEEHLER, 2018, p. 7). 

Dessa maneira, a Administração deve verificar, em cada caso, qual o valor 

razoável para a garantia (RIBEIRO, 2011, n.p), considerando todas as particularidades 

anteriormente apontadas. Sobre o assunto, Sundfeld e Palma (2017, p. 27-28) consideram 

que o Poder Público deve procurar selecionar a proposta mais vantajosa segundo os 

parâmetros legais, destacando a competitividade e a isonomia entre os particulares. 

Prosseguem os autores ressaltando que o processo de elaboração do edital demanda 

tempo, custos e conhecimento técnico para o alcance da proposta mais vantajosa:  

Um bom edital é adaptado às particularidades do projeto de infraestrutura, 
considerando todos os elementos de natureza técnica que tornam esse negócio 
público tão complexo. Desse modo, a modelagem de editais de infraestrutura 
exige efetivo entrosamento com o projeto, sendo fundamental a adequada 
análise dos estudos técnicos e econômicos apresentados no procedimento 
interno, o que reforça sua singularidade.  

[...]  
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Hoje, tentativas de modelagem muito “unilateral” do edital de infraestrutura, 
sem qualquer percepção da sensibilidade do mercado com relação ao projeto 
resultam em licitação deserta. 

A Lei n.º 14.133/2021, além de elevar o planejamento ao status de princípio (art. 

5.º), dedica um capítulo “da fase preparatória” do processo licitatório, em que elenca uma 

série de regras relacionadas ao planejamento, compreendidas todas “as considerações 

técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação”, entre as quais 

destacam-se os incisos I, V e X do art. 18, em que se exige estudo técnico preliminar 

aludindo-se ao interesse público, à elaboração do edital de licitação, bem como à análise 

dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. 

É precisa a análise de Guimarães e Niebuhr (2013, p. 49) sobre o planejamento: 

Em sentido amplo, é possível afirmar que planejamento é um processo que visa 
determinar a direção a ser seguida para se alcançar determinado resultado. A 
sua utilização possibilita a percepção da realidade fática de certa situação, a 
avaliação das alternativas e dos possíveis caminhos a serem trilhados. Trata-se 
de um processo de avaliação e deliberação prévia que organiza e racionaliza 
ações, antevendo resultados, e que tem por escopo atingir, da melhor forma 
possível, os objetivos predefinidos.  

É evidente que a configuração da garantia deve ser precedida de um detalhado 

estudo técnico. A Administração, sempre que possível e necessário, deverá abordar, na 

fase preparatória, as questões relacionadas à garantia, buscando antever seus resultados 

econômicos e jurídicos. 

Tais estudos, pois, revelam-se fundamentais para o exercício discricionário da 

Administração na modelagem das garantias, como forma de motivar tecnicamente a 

opção adotada, notadamente quando envolver o seguro-garantia com cláusula de 

retomada para obras de grande vulto.  

Como adverte Ribeiro (2011, n.p), em muitos casos, “é conveniente a consulta a 

especialista no mercado securitário para definição dos seguros e coberturas a serem 

exigidas”, tendo em vista a complexidade presente nesses levantamentos.  

Portanto, a viabilidade da cláusula de retomada vincula-se à fase preparatória. 

Depois de iniciada a execução do contrato, as falhas constantes no instrumento contratual, 

a respeito da modelagem da garantia, tornam-se insuperáveis diante da vinculação ao 

instrumento convocatório.  
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4.10 Seguro-garantia e as obras paralisadas no Brasil  

O presente tópico visa identificar até que ponto o seguro-garantia com cláusula 

de retomada poderia melhorar o quadro de obras públicas paralisadas existentes no Brasil, 

isto é, buscar-se-á avaliar qual seria o raio de atuação do seguro-garantia no atual contexto 

brasileiro.  

Entre as poucas análises sobre a realidade dos projetos de infraestrutura 

brasileira, provavelmente o levantamento do TCU (BRASIL, 2019a) representa o mais 

preciso já realizado. A auditoria operacional elaborou um amplo diagnóstico das obras 

paralisadas no País financiadas com recursos federais. 

Analisaram-se 38.412 obras nos bancos de dados da CEF, do PAC, do MEC, do 

DNIT e da Funasa, para as quais havia sido previsto um investimento inicial na ordem de 

R$ 725 bilhões (Quadro 2).  

Quadro 2 – Obras analisadas por banco de dados 

Banco de dados 
Obras analisadas Investimento inicialmente previsto 

Quantidade % relativa R$ % relativa 

CEF 14.224 37% R$ 15.087.800.486,65 2% 

PAC 10.666 28% R$ 663.349.865.888,62 91% 

MEC 10.067 26% R$ 16.295.721.073,95 2% 

DNIT 1.168 3% R$ 28.512.435.425,57 4% 

FUNASA 2.287 6% R$ 4.847.271.600,67 1% 

Total Geral 38.412 100,00% R$ 725.456.451.626,74 100,00% 

Fonte: Brasil, 2019a 

Das obras analisadas constatou-se a existência de 14.403 paralisadas ou 

inacabadas, o que representa 37,50% da amostra, e os investimentos previstos nessas 

obras correspondem à quantia de R$144 bilhões, dos quais R$10 bilhões já foram 

despendidos pela União (Quadro 3).  
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Quadro 3 – Situação das obras analisadas 

Situação 
Obras analisadas Investimento inicialmente previsto 

Quantidade % relativa R$ % relativa 

Em reformulação 590 1,54% R$204.988.942,85 0,03% 

Adiantada 950 2,47% R$957.961.227,72 0,13% 

Atrasada 2.700 7,03% R$4.105.680.314,13 0,57% 

Normal/Em execução 19.728 51,36% R$575.829.146.944,31 79,37% 

Obra iniciada sem medição 41 0,11% R$44.541.721,12 0,01% 

Paralisada/Inacabada 14.403 37,50% R$144.314.132.476,62 19,89% 

Total Geral 38.412 100,00% R$725.456.451.626,74 100,00% 

Fonte: Brasil, 2019a 

O levantamento das causas de paralisação limitou-se às obras do PAC, tendo em 

vista o volume dos recursos envolvidos e a disponibilidade de informações do sistema, 

que foi o único a indicar as causas de paralisação (Quadro 4). Observa-se que, em 47% 

das obras do PAC paralisadas, o motivo estava relacionado à ordem técnica. A 

classificação de motivo da paralisação “técnico” envolve falhas de projeto ou dificuldade 

de caráter executivo, porém o TCU identificou que a forma de lançamento dessas 

informações não permite confirmar com segurança esse entendimento.39 

Quadro 4 – Motivos das paralisações das obras constantes do banco de dados 

do PAC 

Motivo da paralisação Qtde Total (R$ milhões) % Qtde % Recursos 

Técnico 1.359 R$25.540,58 47% 19% 

Abandono pela empresa 674 R$5.842,71 23% 4% 

Outros 344 R$21.678,21 12% 16% 

Orçamentário/Financeiro 294 R$62.960,61 10% 48% 

Órgãos de Controle 93 R$4.506,36 3% 3% 

Judicial 83 R$6.120,61 3% 5% 

Titularidade/Desapropriação 35 R$3.432,52 1% 3% 

Ambiental 32 R$2.145,38 1% 2% 

Total Geral 2.914 R$132.226,99 100% 100% 

Fonte: Brasil, 2019a 

                                                           
39 De acordo com TCU: “Na classificação ‘motivos técnicos’, por exemplo, há uma infinidade de 
possibilidades que não permitem visualizar, com mínimo de clareza, quais os principais fatores 
influenciaram a paralisação e que medidas podem ser adotadas para prevenir sua ocorrência. De modo 
geral, a partir das informações detalhadas após extração dos dados, a equipe de auditoria identificou que 
essa classificação tende a se relacionar mais diretamente com falhas de projeto ou dificuldades de caráter 
executivo, mas a forma como o registro é feito no sistema não permite confirmar, com segurança, esse 
entendimento” (BRASIL, 2019a). 
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Nesse contexto, independentemente da garantia contratual, ela poderia trazer 

benefícios para o motivo de paralisação classificado como “abandono pela empresa”, 

correspondente a 23% dos casos, pois deduz ser decorrente do inadimplemento do 

contratado, ou seja, o seguro-garantia seria acionado para um quarto das obras paralisadas 

na amostragem das obras do PAC.  

É possível, no entanto, que o seguro-garantia pudesse ter apresentado benefícios 

quanto às paralisações de ordem “técnica” (47%), mediante eventual suporte prestado 

pelo agente segurador, pois, como dito, essa classificação consiste em falhas de projeto e 

dificuldades de execução.  

Importa mencionar que das obras paralisadas no PAC por “abandono pela 

empresa” apenas uma reside na categoria de grande vulto (acima de R$200 milhões),40 

num universo de 674 amostras. Com relação às obras paralisadas por motivo “técnico”, 

somente 14 encontra-se na classificação de grande vulto, num universo de 1.359 obras.  

Nesse cenário, é possível notar que o seguro-garantia para obras de grande vulto, 

em que se permite a cobertura de 30% do contrato, viabilizando a retomada, incidiria 

numa parcela insignificante das amostras citadas, pouco influenciando o atual cenário de 

obras paralisadas, ao menos diante das amostras citadas do PAC. Nesse sentido, reporta 

Poletto (2021, p. 317): “A grande massa de obras paralisadas que freiam o 

desenvolvimento não são as consideradas de grande vulto, de modo que a ampliação de 

30% do valor da cobertura não representa um significativo avanço a ponto de solucionar 

o problema”.  

Em outra perspectiva, Fortini e Amorim (2020, p. 117)41 advertem que o seguro-

garantia apenas teria capacidade de solver problemas ocasionadas pelos agentes privados, 

e evidentemente que falhas de projetos e problemas orçamentários estão fora do espectro 

de atuação do instituto.  

Em outro julgado do TCU (BRASIL, 2018b), envolvendo a consolidação do 

plano de fiscalização de obras de 2018, em um universo de 1.688 fiscalizações realizadas 

                                                           
40 Conforme planilha atualizada em 21.11.2019, disponibilizada pelo TCU: 
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacional-sobre-obras-paralisadas.htm. Acesso em: 
10 mar. 2022. 
41 Dizem eles o seguinte: “A essa altura, não pode subsistir dúvida de que as garantias prestadas nas 
contratações públicas, aí se incluindo o seguro-garantia, não terão, ainda que aperfeiçoadas no novo marco 
legal das licitações e contratos, capacidade de resolver todos os problemas relacionados a obras inconclusas, 
ficando seu alcance limitado a problemas ocasionados pelos agentes privados” (FORTINI; AMORIM, 
2020, p. 117). 
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durante o período de dez anos, as três principais ocorrências são: 

“sobrepreço/superfaturamento”, com 1.331 achados; “projeto básico deficiente, 

inexistente ou desatualizado”, com 1.158 achados; e “falhas na composição de custos 

expressos na planilha orçamentária”, com 751 achados. Diante dessas descobertas, o TCU 

consignou o seguinte:  

O montante de verificações nas três principais tipologias de irregularidades, 
ligados diretamente ao projeto ou à planilha orçamentária dele integrante, nos 
mostra que as obras públicas brasileiras apresentam uma deficiência estrutural 
na fase anterior ao início da sua implementação/execução, ou seja, na etapa de 
estudos e planejamento (Elaboração do Projeto). 

Extraem-se, desse contexto, que os fatores que motivam a paralisação das obras 

guardam mais relação com a fase preparatória da licitação, âmbito no qual as garantais de 

modo geral não exercem influência. Por essa razão, é pertinente a observação de Garcia 

e Moreira (2019, p. 36), ao proporem a fórmula para agregar eficiência às obras públicas:  

(i) elaboração de projetos básico e executivos bem estruturados e que observem 
o tempo do planejamento e não o tempo político;  

(ii) incremento dos mecanismos de gestão e governança, com fiscalização 
adequada que evite desvios; 

(iii) honrar, pontualmente, os pagamentos devidos aos contratados, evitando o 
indesejável ciclo vicioso de relações contratuais dominadas por 
inadimplementos de ambas as partes, criando contenciosos administrativos de 
difícil solução. 

Como se pode perceber, o raio de desempenho do seguro-garantia 

(inadimplência do contratado) atinge a menor parte das causas relacionadas com a 

paralisação de obras. Outrossim, a forma com que a Lei n.º 14.133/2021 tratou do seguro-

garantia, prevendo a cobertura de 30% apenas para obras de grande vulto, acabou 

limitando-o para um número diminuto de contratos, pouco podendo influenciar a 

realidade brasileira das obras paralisadas por culpa do contratado/tomador.  
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5 RECOMENDAÇÕES PARA MODELAGEM DA CLÁUSULA DE RETOMADA 

Como mencionado na parte introdutória, o intuito desta pesquisa consistiu no 

exame dos pontos mais sensíveis para a implementação do seguro-garantia com cláusula 

de retomada. De modo geral, a entrada da seguradora na execução de uma obra depende 

tanto de incentivo financeiro quanto de segurança jurídica.  

Com base no material analisado nesta pesquisa, especialmente do capítulo 4, 

apresento a seguir um conjunto de informações que podem ser úteis para a modelagem 

da cláusula de retomada. Trata-se de uma reflexão dos potenciais resultados que 

determinada conduta ou cláusula pode trazer para a contratação pública.  

É verdade, contudo, no âmbito da Circular Susep n.º 477/2023, que a modelagem 

do seguro-garantia é bastante limitada, uma vez que as apólices são padronizadas e não 

havia, na prática, a possibilidade de o segurado interferir no texto. No entanto, de acordo 

a Circular Susep n.º 662/2022, esse quadro tende a mudar. Conforme aponto no 

subcapítulo 2.5.2, a nova circular suprime as condições padronizadas com o objetivo de 

atender com mais eficiência as demandas dos segurados, de modo que as partes passarão 

a ter maior autonomia para convencionarem as obrigações garantidas. Por essa razão, 

entendo que a Administração agora possui um campo maior de atuação no que concerne 

à modelagem do seguro-garantia.  

Talvez no futuro se consolide uma prática similar ao que ocorre nos EUA (ver 

subcapitulo 3.4), na qual a própria Administração Federal criou um contrato de 

performance bond padronizado, porém com alguns pontos ajustáveis, como forma de 

melhor atender as peculiaridades de cada órgão ou natureza do projeto. Tal medida parece 

ser interessante na medida em que reduz o custo de transação, agiliza o processo e traz 

uniformidade na atividade administrativa, além de estabelecer com mais facilidade um 

corpo de jurisprudência, aperfeiçoando com o tempo a segurança jurídica. Todavia, é 

salutar que tal medida depende de alinhamento com outros agentes, especialmente o 

mercado segurador.  

Assim, o presente capítulo tem por finalidade apontar informações e diretrizes 

atinentes à modelagem da garantia, a fim de viabilizar a retomada da obra, e tecer 

comentários acerca de algumas das disposições da Lei n.º 14.133/2021 e da Circular 

Susep n.º 662/2022.  
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Longe de determinar como deveria ser elaborado um clausulado sobre o 

instituto, tendo em vista o grau embrionário da temática e as peculiaridades de cada 

contratação, a intenção aqui é também sinalizar a necessidade de debater ideias para 

superar a subutilização de uma importante modalidade de garantia, como forma de 

aprimorar seu aproveitamento no futuro.  

Pretende-se, igualmente, abordar os problemas fulcrais que, de acordo com 

nosso ponto vista, a Lei n.º 14.133/2021 deixou de equacionar, pois, embora tenha 

estabelecido a cláusula de retomada no artigo 102, limitou, em outros dispositivos, as 

medidas necessárias à sua própria efetividade. 

5.1 Valor da garantia (percentual de cobertura da garantia sobre o valor do 

contrato) 

O primeiro ponto a ser destacado e que reputo de maior relevância para reforçar 

a viabilidade da retomada da obra reside no valor da garantia, que deve ser atribuído pela 

Administração de acordo com os levantamentos de dados realizados na fase preparatória 

da licitação. Essa fase corresponde ao planejamento do que se pretende contratar. Trata-

se de uma série de análises “técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na 

contratação” (art. 18 da Lei n.º 14.133/2021), na qual revela-se fundamental a “análise 

dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual” 

(inciso X do art. 18 da Lei n.º 14.133/2021). 

Diante do exposto, é necessário avaliar a pertinência da garantia e estimar seu 

nível de cobertura, bem como seus reflexos financeiros para a contratação. A Lei não 

estabeleceu parâmetros quanto ao valor a ser fixado a título de garantia, a não ser o 

percentual máximo para cada tipo de contratação: até 30% para obras de grande vulto, até 

10% quando justificados a complexidade técnica e os riscos do projeto e até 5% para 

demais obras e serviços.   

Assim, o montante a ser estipulado para fins de garantia depende da gestão de 

risco e dos custos de cada projeto. É certo que, quanto mais elevado o valor da garantia, 

maior o custo do particular para contratá-la, e tal custo é repassado à Administração. 

Portanto, o valor da garantia deve ser compatível com as particularidades da contratação. 

É intuitivo que, quanto maior o risco da Administração, maior o valor da garantia.  
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A Administração está sujeita a diversos riscos derivados do inadimplemento de 

uma obra.  O principal deles consiste nos custos adicionais e transtornos envolvidos na 

substituição do fornecedor inadimplente. Isso porque, além de arcar com o sobrecusto 

para concluir uma obra inadimplida, um novo procedimento licitatório demanda recursos 

públicos relevantes, como dinheiro, tempo e servidores. Uma obra paralisada também 

gera custos para conservação das instalações iniciadas e não finalizadas.  

Desse modo, o valor da garantia deve ser proporcional à exposição financeira e 

operacional da Administração resultante de eventual inadimplemento. Assim, quanto 

maiores os riscos do inadimplemento, maior o valor da garantia, a fim de propiciar a 

retomada da obra pela seguradora ou, quando menos, garantir o recebimento de uma 

indenização financeira compatível com os prejuízos causados.  

Sucede, entretanto, conforme doutrina abordada no subcapítulo 4.3, que a 

retomada da obra pela seguradora se mostra viável quando o valor da garantia representar, 

no mínimo, 30% do valor do contrato, a fim de fazer frente ao sobrecusto da nova 

contratação. Caso essa premissa se concretize, a Lei concede pouca ou nenhuma margem 

de escolha para a Administração, que deverá atribuir o valor máximo previsto na Lei 

quando pretender viabilizar minimamente a assunção da obra pelo agente segurador.  

Portanto, devido à limitação imposta na lei, a Administração encontra-se 

impedida de se proteger de riscos e eventos derivados do inadimplemento, nos quais a 

consequência financeira estimada seja superior a 30% do valor do contrato.  

Por consequência, as obras não classificadas de grande vulto carecem de 

cobertura necessária para o exercício da retomada. Nesses casos, como já ocorre na 

prática, as seguradoras continuarão a optar pela indenização pecuniária, uma vez que o 

pagamento de uma indenização calculada entre 5% e 10% do valor do contrato é mais 

atrativo para ela do que proceder à retomada da obra.  

Outra questão que surge quanto ao valor da garantia, especialmente quando esta 

representar um montante elevado, diz respeito à capacidade de os agentes privados 

absorverem o montante exigido pela Administração. Atualmente, esse aspecto revela-se 

importante diante da recém-majoração do limite de garantia atribuído pela nova Lei às 

obras de grande vulto, que passou de 10% para 30% do valor do contrato. A cláusula de 
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retomada e o novo percentual de garantia para obras de grande vulto ainda serão testados 

na prática e certamente demandarão adaptações dos mercados segurador42 e construtor.43  

Nesse cenário, na fase preparatória da licitação, ao menos no período inicial de 

vigência da nova lei, mostra-se condizente a Administração investigar o interesse e a 

capacidade44 do mercado segurador de se vincular ao projeto para se atribuir um valor de 

garantia para obras de grande vulto, na medida em que tal valor pode comprometer 

demasiadamente a competitividade da licitação.  

Nota-se que o percentual de 30% de garantia representa o valor de 60 milhões 

de reais numa contratação estimada em 200 milhões de reais. Esse vultoso montante de 

garantia gera uma barreira de entrada na licitação em razão da política de subscrição de 

risco e das contragarantias exigidas pelo agente segurador em face dos tomadores de 

apólice, o que não necessariamente é um fator prejudicial, porque, em certa medida, evita 

que empresas incapazes de executar a obra demandada pela Administração ganhe a 

licitação. Como se vê, o mercado segurador realizará uma espécie de filtragem dos 

licitantes.  

Percebe-se que a escolha do valor de garantia é um tema sensível que merece 

especial reflexão. Desse modo, a Administração pode considerar a realização de uma 

audiência ou consulta pública com os agentes envolvidos visando obter informações 

acerca do montante da garantia e levantar o número de seguradoras capazes de fornecer 

um seguro-garantia mais robusto e, por consequência, apurar se um número considerável 

                                                           
42 Melo (2021, n.p) enfatiza que “o mercado segurador igualmente faça a sua parte, no sentido de promover 
os necessários ajustes, não apenas no tocante à análise de riscos, mas também e especialmente quanto ao 
acompanhamento e monitoramento da obra com o fim de mitigar riscos, auxiliar as partes (contratante e 
contratado) a superar eventuais percalços no curso do contrato, bem como estar preparado para a assunção 
do contrato, por intermédio de empresa terceira contratada, em caso de consumação definitiva de sinistro. 
[...] serão necessários investimentos adicionais e uma reestruturação no tocante à análise de riscos, até 
porque as seguradoras serão chamadas a assinar, na qualidade de intervenientes anuentes, os contratos 
firmados entre as empresas contratadas e o órgão público”. 
43 Melo (2021, n.p) leciona que “[...] as empresas que pretendam apresentar garantias junto aos órgãos 
públicos, sobretudo com cláusula de retomada, passem a atuar com antecedência, mantendo suas 
informações atualizadas juntos às seguradoras ou seguradora com quem pretenda operar. Tal procedimento 
permitirá não apenas uma análise mais criteriosa, mas também permitirá que as seguradoras, além de 
subscrever os respectivos riscos, possam atuar como consultoras das empresas interessadas no processo de 
licitação”.   
44 Quanto ao tema, Ribeiro (2011, n.p) recomenda a previsão de rating de crédito mínimo: “Em relação aos 
contratos de concessão comum ou PPP, cremos que a melhor solução para essa situação é prever no edital 
de licitação o rating de crédito mínimo da instituição que vier a prover a garantia. No caso de seguradora e 
resseguradora, por exemplo, requerendo que seja uma instituição com classificação de força financeira de 
longo prazo, em escala nacional, superior ou igual a ‘Aa2.br’, ‘brAA’ ou A(bra), conforme divulgado pelas 
agências de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente”. 
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de construtoras consegue atender as exigências do mercado segurador, notadamente com 

relação as contragarantias.  

Enfim, a modelagem do valor da garantia deve ser compatível com as condições 

do setor privado, sob pena de a licitação ser deserta ou inibir drasticamente a competição 

entre os licitantes, resultando na elevação desproporcional do preço do objeto licitado. 

Logo, o ideal é que a Administração realize estudos objetivando compreender os 

riscos específicos do projeto e suas consequências financeiras, a fim de atribuir um valor 

a título de garantia, desde que seja compatível com a capacidade dos agentes privados. 

5.2 Abrangência das obrigações garantidas no caso de retomada da obra 

Assim como o valor da garantia, a abrangência de cobertura apresenta grande 

relevância para a viabilidade da retomada da obra. Esse tema, além de aspectos 

financeiros, envolve a segurança jurídica, sob a acepção da previsibilidade.  

Para contextualizar, imagina-se que a seguradora está diante de um contrato de 

obra inadimplido. Para avaliar se o pagamento da indenização em pecúnia é mais eficiente 

a seu negócio, ela levará em conta quais as obrigações e responsabilidades suportará no 

caso de se proceder à retomada da obra. Se esses encargos forem elevados (próximo ou 

superior da quantia segurada) e/ou imprevisíveis, a consequência natural será descartar a 

retomada da obra.   

Por conseguinte, as obrigações atribuídas à seguradora devem ser modeladas no 

edital com o objetivo de propiciar a retomada da obra. Em princípio, é mais vantajoso 

para a Administração uma obra pública retomada do que o recebimento de uma quantia 

em dinheiro.  

Dessa forma, as multas, os prejuízos e demais valores devidos pelo tomador 

merecem ter suas exigências no edital de licitação avaliadas e, se necessário, 

flexibilizadas, no caso de a seguradora optar pela retomada. Evidentemente que a 

seguradora, nessas situações, deve se responsabilizar por seus atos, como a conclusão 

defeituosa ou fora do cronograma estipulado para esse fim.  

Todavia, o artigo 97 da Lei n.º 14.133/2021 tem uma redação problemática ao 

estabelecer de forma rígida que o seguro-garantia “tem por objetivo garantir o fiel 
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cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a Administração, 

inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento”.  

Caso a interpretação do dispositivo seja pela obrigatoriedade de o seguro-

garantia cobrir “as multas, os prejuízos e as indenizações”, decorrentes do 

inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, a Lei 

impede a modelagem com relação à abrangência obrigacional do seguro-garantia.  

Reputo tal cenário prejudicial para a efetividade da cláusula de retomada, uma 

vez que as obrigações acessórias preenchem significativamente o valor garantido, não 

sobrando saldo suficiente para conduzir a retomada da obrigação principal (a obra), 

especialmente no tocante ao sobrecusto envolvido na subcontratação de um terceiro pela 

seguradora. 

Nessa linha, para se exigir um amplo leque de obrigações, o percentual de 

cobertura previsto em Lei deveria ser maior, de modo a suprir as obrigações acessórias e 

sobrar valores capazes de propiciar a conclusão da obra pela seguradora.  

Considerando a limitação do valor da garantia imposta na Lei, parece apropriado 

que a abrangência obrigacional do seguro-garantia deve ser estipulada de acordo com a 

necessidade e a finalidade buscada pela Administração. Se o término da obra representar 

uma prioridade no caso concreto, o foco deveria ser uma configuração do seguro-garantia 

voltado para o desempenho da obrigação principal do contrato. Por outro lado, se a 

Administração entender que o caso demanda uma proteção quanto a outras obrigações, 

como dívidas trabalhistas ou previdenciárias, a cobertura do seguro-garantia assumiria 

essa feição.    

Afinal, e de acordo com o artigo 5.º da Circular Susep n.º 662/2020, o seguro-

garantia garantirá “as obrigações do objeto principal,45 para as quais o segurado demandar 

cobertura”, o que não poderia ser diferente, em razão das inúmeras peculiaridades 

inerentes às obras e serviços de engenharia. As obrigações a serem garantidas pelo 

seguro-garantia não devem ser engessadas, mas selecionadas de acordo com a 

necessidade do segurado.  

                                                           
45 Para a Circular Susep n.º 662/2022, o termo “objeto principal”, consiste na “relação jurídica, contratual, 
editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e 
tomador, independentemente da denominação utilizada” (art. 2.º, I).   
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Com base nesse entendimento, é necessário que o edital de licitação disponha 

sobre os direitos, as obrigações e as responsabilidades da seguradora especificamente no 

caso de retomada, como forma de reduzir atritos futuros e fornecer segurança jurídica às 

partes. Ademais, tais previsões apresentam um norte acerca da redação da apólice pela 

seguradora, a teor do que estabelecem os artigos 4.º e 5.º da Circular Susep n.º 662/2022.46 

Além disso, as obrigações exigidas devem ser viáveis para a retomada da obra, 

caso seja essa a intenção, ou seja, de nada adianta prever uma ampla cobertura (multas e 

outras obrigações acessórias), preenchendo o valor garantido, pois, nesse caso, diante do 

inadimplemento, a conduta será uma prestação pecuniária por parte do agente segurador. 

5.3 Requisitos para retomada da obra 

Outro assunto importante a ser definido na fase preparatória da licitação é quanto 

aos requisitos a serem atendidos, pela seguradora ou pelo subcontratado indicado, para a 

retomada da obra.  

O subcapítulo 4.5 relatou divergências doutrinárias e normativas sobre o tema. 

De um lado, há o entendimento de que o subcontratado deve atender os mesmos requisitos 

de habilitação estipulados no edital da licitação. De outro, com base no artigo 102, II, da 

Lei n.º 14.133/2021, apenas a comprovação da regularidade fiscal seria necessária, ou, 

ainda, seria exigida apenas a comprovação da capacidade técnica do subcontratado, com 

fulcro no § 1.º do artigo 122 da Lei n.º 14.133/2021.  

Parece relevante nesse ponto que o edital assegure um processo de retomada o 

mais fluido possível, sob pena de desfigurar um instrumento concebido para evitar 

interrupções. Se a Administração entender que a mera demonstração da regularidade 

fiscal não é suficiente para execução de determinado projeto, ela deve apontar quais os 

requisitos necessários. Talvez a exigência da comprovação da capacidade técnica do 

subcontratado, com base no art. 122, § 1.º, da Lei n.º 14.133/2021, forneça a segurança 

                                                           
46 A Circular Susep n.º 662/2022 dispõe o seguinte:  
“Art. 4.º O Seguro Garantia é um contrato vinculado ao objeto principal, devendo respeitar as suas 
características, dispositivos e legislação específica. 
Parágrafo único. O vínculo definido no caput deve ser observado pela seguradora ao elaborar as 
condições contratuais do seguro, bem como ao emitir a apólice. 
Art. 5.º O Seguro Garantia garantirá as obrigações do objeto principal, para as quais o segurado 
demandar cobertura. 
Parágrafo único. Na hipótese de o Seguro Garantia não garantir todas as obrigações do objeto principal, a 
apólice deverá destacar esta informação, além de descrever, de forma clara e objetiva, as exatas 
obrigações garantidas”. 
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necessária, ou, ainda, possa alocar à seguradora a tarefa de verificar a aptidão das 

empresas interessadas na retomada da obra sinistrada, uma vez que o agente segurador 

assume “integral responsabilidade” pela execução da obrigação garantia, nos termos do 

art. 21 da Circular Susep n.º 662/202022.  

Pelo que pude extrair da prática norte-americana (subcapítulo 3.4), a seleção do 

subcontratado pela seguradora depende apenas da anuência do segurado. A depender do 

estágio em que a obra se encontra, os requisitos de habilitação anteriormente formulados 

não se mostram mais adequados.  

Assim, afigura-se apropriado permitir a consensualidade entre o segurado e 

seguradora no tocante à seleção do subcontratado para a conclusão do projeto. Os 

requisitos de habilitação já não funcionaram no caso concreto, logo, resta fazer um 

trabalho cooperativo para se atingir um fim satisfatório.  

Além disso, o fato é que o risco contratual, no caso, não deixará de estar também 

sobre a seguradora. Nesse sentido, seriam desejáveis condições específicas no edital de 

licitação que esclarecessem esse formato de seleção consensual e menos rígida do 

eventual futuro fornecedor. 

Desse modo, optando a seguradora pela retomada da obra, ela deve apresentar 

plano para aprovação da Administração, abordando um novo cronograma e indicando 

o(s) subcontratado(s) selecionado(s) para concluir a obra garantida. O esforço conjunto 

das partes e regras menos rígidas apresentam-se, em nossa visão, o melhor 

encaminhamento para o problema. 

5.4 Regras acerca do pagamento da quantia segurada 

Como apontado no subcapítulo 2.5.1, no âmbito da Circular Susep n.º 477/2013, 

a seguradora tem o prazo de 30 dias, após a finalização do processo administrativo que 

culminou com a rescisão do contrato, para efetuar o pagamento da indenização ou dar 

início à realização do objeto contratual.  

O artigo 102, parágrafo único, II, da Lei n.º 14.133/2021 prescreve que, “caso a 

seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância 

segurada indicada na apólice”. Como se nota, a Lei nada dispôs quanto ao prazo para o 

pagamento da indenização.  
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Todavia, o artigo 21, § 1.º, da Circular Susep n.º 662/2022, diferentemente da 

circular antecessora, confere autonomia contratual às partes ao estabelecer que o 

pagamento em dinheiro ou execução da obrigação garantida “deverá ser definida de 

acordo com os termos do objeto principal ou sua legislação específica ou, em caso de 

ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre segurado e seguradora”.  

De modo geral, havendo a comunicação da rescisão contratual ou do sinistro à 

seguradora, ela deve averiguar a (im)procedência do pleito do segurado, processo 

denominado “regulação do sinistro”. Trata-se de processo complexo que demanda um 

certo tempo e é essencial para a seguradora investigar a causa da reivindicação para, ao 

final, decidir sobre a medida a ser adotada.   

Nesse contexto, faz-se necessária a formulação de regras contratuais acerca da 

opção de renúncia da seguradora em proceder à retomada da obra, hipótese em que ela 

deverá efetuar o pagamento em pecúnia da importância segurada, caso o pleito do 

segurado esteja em conformidade com o contrato.  

Assim, pode-se cogitar a fixação no edital de um prazo razoável para a conclusão 

da regulação do sinistro, que deve ser proporcional à complexidade da obra. Deduz-se 

que, quanto mais complexo o projeto licitado, maior o tempo necessário para a seguradora 

concluir tal procedimento.  

Como forma de evitar a litigância estratégica, pode-se avaliar a previsão de uma 

multa para os casos de recusa indevida do pagamento da indenização por parte da 

seguradora. Conforme mencionado no subcapítulo 3.2, alguns precedentes judiciais dos 

EUA compartilham o entendimento de que a violação de boa-fé das seguradoras nas 

reivindicações do segurado pode ensejar a condenação por punitive damages, a fim de 

incentivar o agente segurador a agir de forma responsável. Diferentemente dos EUA, no 

Brasil, o ordenamento jurídico possibilita a previsão de multa contratual de caráter 

punitivo, pelo que não vislumbro óbice de inclusão nessa temática. 
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CONCLUSÃO  

O objeto da pesquisa residiu no exame do seguro-garantia com cláusula de 

retomada, conforme prevê a Lei n.º 14.133/2021. A bem da verdade, a nova Lei de 

Licitações apenas deu um nome a uma característica elementar do seguro-garantia, 

tratando-se do principal ponto de distinção perante outras modalidades de garantias. No 

entanto, embora a retomada da obra seja uma das funcionalidades dessa garantia, ela 

nunca se tornou uma realidade no Brasil. O motivo para tanto, basicamente, reside no 

baixo limite de cobertura da garantia sobre o valor do contrato previsto na Lei n.º 

8.666/1993. Em razão dessa característica da legislação brasileira, as seguradoras não 

possuem incentivo financeiro suficiente para assumir a execução da obra paralisada pelo 

inadimplemento do contratado (tomador).  

Assim, ocorrendo o inadimplemento, a seguradora cumpre sua obrigação 

mediante o pagamento de uma indenização pecuniária em favor da Administração 

Pública, em montante que nem sequer cobre as multas aplicadas em desfavor do tomador, 

tampouco compensa os efetivos prejuízos.  

Nesse cenário, a Administração é forçada a retomar a obra mediante a realização 

de uma nova licitação. Evidentemente, tal hipótese demanda dispêndios financeiros e 

operacionais, além de afetar o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população. 

O custo para refazer e/ou concluir o remanescente de uma obra resulta em gastos 

adicionais de dinheiro público, muitas vezes multiplicados com relação ao contrato 

anterior.  

Em outras palavras, a indenização pecuniária prestada pela seguradora não é 

caminho vantajoso para a Administração, muito menos para o interesse público. Tanto a 

Lei quanto os contratos de construção de obra pública deveriam ser elaborados de forma 

a propiciar a retomada dos trabalhos pela seguradora.  

No entanto, a Lei n.º 14.133/2021 pouco evolui quanto ao cerne da questão e 

muito provavelmente não trará benefícios significativos à realidade brasileira. Observa-

se que a nova Lei estabelece o percentual máximo de 30% sobre o valor do contrato, mas 

apenas para obras de grande vulto. Essa configuração tem dois problemas. 

O primeiro problema é que o montante máximo de 30%, embora seja o triplo 

previsto na Lei antecessora, ainda pode não ser suficiente para incentivar a seguradora a 
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retomar a obra, principalmente em razão da premissa estabelecida no artigo 97, de que o 

seguro-garantia deve garantir diversas e incertas obrigações (multas, prejuízos e 

indenizações), além da conclusão da obra. É intuitivo que a conta está apertada para 

viabilizar a retomada da obra, pois, além de o agente segurador ter que arcar com o 

sobrecusto da nova contratação, terá que assimilar a multa contratual (normalmente 

fixada em 10% sobre o valor do contrato) e, ainda, demais prejuízos e indenizações 

resultantes do inadimplemento do tomador.  

Esse cenário parece conduzir a seguradora ao pagamento de uma indenização 

pecuniária em favor da Administração, em razão do comprometimento financeiro do 

valor garantido para fazer frente às obrigações acessórias descumpridas pelo tomador, 

sobrando pouco recurso para contratação de um novo fornecedor pela seguradora para 

desempenhar a obrigação principal do contrato.  

No entanto, caso o artigo 97 seja interpretado a partir do método teleológico, 

com foco na finalidade buscada (conclusão da obra), possibilitará a seguradora retomar o 

objeto principal do contrato sem a incumbência de suportar as obrigações acessórias 

previstas no contrato inadimplido, mas que continuarão a ser devidas pelo contratado. O 

ponto central dessa questão reside em alocar o valor garantido apenas para o sobrecusto 

de uma nova contratação. Esse assunto merece ser aprofundado nos próximos anos de 

vigência da nova Lei a fim de incrementar os incentivos financeiros envolvidos na 

retomada da obra pelo agente segurador.  

O segundo problema consiste na restrição da garantia de até 30% apenas para 

obra classificada de grande vulto. De acordo com dados do TCU apontados no 

subcapítulo 4.10, tal classificação representa a minoria das obras existentes no País. Além 

disso, tais obras, normalmente, paralisam por outros fatores, como problemas técnicos e 

falta de recursos do Poder Público, hipóteses que não se relacionam ou se beneficiam com 

a funcionalidade do seguro-garantia. Ainda, as empresas que assumem essas obras 

normalmente são dotadas de experiência e capacidade financeira, às vezes em regime de 

consórcio, sendo mais difícil desencadear inadimplemento puro, isto é, sem que a 

Administração tenha dado algum motivo. A maior concentração de obras paralisadas por 

motivo de inadimplemento do contratado reside fora da classificação de grande vulto, em 

que a Lei manteve o percentual de até 10%, o que inviabiliza a retomada.  
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Diante do exposto, observa-se que o prognóstico do seguro-garantia com 

cláusula de retomada é desanimador. Embora a Lei tenha mantido a discricionariedade 

para arbitração do percentual de cobertura pelo gestor público, o que reputo adequado, 

inseriu um montante de garantia moderada para obras de grande vulto e dispôs quantias 

inviáveis para retomada das demais obras, que são as que mais necessitam da garantia 

reforçada.  

A nosso ver, o legislador não conseguiu equacionar a norma à necessidade. 

Talvez por não compreender o instituto ou mesmo sua lógica de funcionamento, 

influenciado por pressões externas, entendeu que o mercado brasileiro ainda não está 

maduro para o uso massivo do instituto, ou, ainda, por reputar que a elevação da cobertura 

ensejaria custos desproporcionais à Administração, não se configurou o seguro-garantia 

de um modo que efetivamente possibilite a retomada da obra pela seguradora.  

Importante enfatizar, todavia, que a elevação do percentual de garantia traz 

diversas consequências. O aumento de custo da contratação é relatado como um efeito 

colateral. A contratação ficaria mais cara com um seguro-garantia mais robusto, pois o 

contratado teria que levar em conta em sua oferta o custo desse serviço, o qual é repassado 

à Administração, suportado, ao final, pelos contribuintes.  

Entretanto, em determinados casos, uma proteção reforçada poderia mitigar 

riscos derivados do inadimplemento, ou seja, o custo adicional seria benéfico por reduzir 

determinados impactos, considerado sensível para aquele projeto. Por essa razão, o 

percentual de cobertura de garantia deve ser avaliado em cada contratação, de acordo com 

a política de gestão de risco e financeira que o gestor entender adequado.  

Outra questão relevante, também esclarecida, foi a de que o maior número de 

obras paralisadas no Brasil não decorre do inadimplemento do contratado. Existem outros 

problemas que afetam negativamente e em maior número a conclusão da obra dentro do 

cronograma e modo inicialmente previsto no contrato. No contexto atual, um seguro-

garantia mais amplo apenas hipoteticamente solucionaria uma pequena fração das obras 

paralisadas.  

Por fim, temos muito ainda que refletir sobre esse importante instituto, ainda 

subutilizado no Brasil. Certamente, podemos extrair mais dessa estrutura jurídica visando 

aperfeiçoamento das contratações públicas. 
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