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RESUMO 

 

CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras. 2012. 279 f. Tese 

(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

A presente tese examina os contratos de construção de grandes obras e a 

complexidade do seu programa contratual. Contrato de construção em sentido amplo é aquele 

celebrado entre o proprietário ou dono da obra, como contratante, e uma pessoa física ou 

jurídica especializada em engenharia ou arquitetura, como contratada, a qual, em 

contrapartida ao preço, obriga-se à consecução de um ou mais dos seguintes objetos: 

elaboração do projeto de engenharia ou arquitetura, execução, supervisão, monitoramento e 

administração da obra, e ainda, se convencionado, prestação de assistência técnica e operação. 

O exame concentra-se nas construções das categorias industrial e de engenharia, que 

desenvolvem projetos de porte e enfrentam desafios técnicos, tecnológicos e financeiros 

elevados, tais como as obras de infraestrutura e de plantas industriais. Por “contratos de 

construção de grandes obras” entende-se um gênero (ou categoria) sob o qual pode subsumir-

se uma variedade de contratos que tenham por objeto a prestação, mediata ou imediata, de 

uma obra. Incluem-se nesse gênero contratos típicos, como os de prestação de serviços de 

engenharia e arquitetura e o de empreitada, e ainda aqueles atípicos, como os de “engineering, 

procurement and construction”, “project alliancing” e “project partnering”, dentre outros. A 

tese identifica a estrutura jurídica e as principais características econômico-financeiras de 

contratos de construção de grandes obras e investiga as fontes da complexidade do seu 

programa contratual. Reconhecendo-se o contrato de construção de grandes obras como 

dotado de complexidade, argumenta-se que a complexidade contratual é relevante, com 

consequências jurídicas, econômicas e sociais que merecem reflexão. 

 

Palavras-chave: Contratos. Construção. Engineering. Empreitada. EPC. Parceria de projetos. 

Aliança de projetos. Grandes obras. Complexidade. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

CARMO, Lie Uema do. Construction contracts of large projects. 2012. 279 f. Pd.D. Thesis 

(Doctor of Jurisprudence candidate) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

This dissertation thesis investigates construction contracts and the complexity of 

the written contract. A construction contract, broadly defined, is the arrangement executed by 

and between the owner, as principal, and a natural person or a legal entity specialized in 

engineering or achitecture, as a contractor, who, against compensation, shall deliver one or 

more of the following objects: an engineering or architecture project, construction, monitoring 

and management of the works and, if agreed upon, shall render technical assistance and 

operation. The focus is limited to the construction in the industrial and engineering sectors, in 

charge of developing large projects that face significant technical, tecnological and financial 

challenges, such as infrastructure and industrial facilities. Construction contracts of large 

projects serves as a gender encompassing a broad variety of contracts aimed at delivering a 

project. The gender includes tipified contracts such as the rendering of services of engineering 

and architecture and the “empreitada”, and non-tipified ones, such as the engineering, 

procurement and construction contract, project alliancing and project partnering, among 

others. The thesis delineates the legal structure and the main economic and financial 

characteristics of construction contracts and investigates the sources of their contractual 

complexity. After recognizing the complexity embedded in the contruction document, it 

argues that contractual complexity is a relevant issue, with legal, economic and social 

consequences upon which further thoughts are worthwhile. 

 

Keywords: Contracts. Construction. Engineering. Empreitada. EPC. Project partnering. 

Project alliancing. Large projects. Complexity. 



 

 

 

RIASSUNTO 

 

CARMO, Lie Uema do. Contratti di costruzioni delle grandi opere. 2012. 279 f. Tesi 

(Dottorato in Diritto) – Facoltà di Diritto, Università di San Paolo, San Paolo, 2012. 

 

Questa tesi esamina i contratti di costruzioni delle grandi opere e la complessità 

del loro programma contrattuale. Il contratto di costruzione, in senso lato, è quello concluso 

dal proprietario o dal padrone dell'opera, come parte contrattante, con una persona fisica o 

giuridica specializzata in ingegneria o in architettura, come parte contratta, la quale, contro un 

pagamento, si impegna o realizzare uno o più dei seguenti oggetti: elaborazione del progetto 

di ingegneria o di architettura, l’esecuzione, la supervisione, il monitoraggio e 

l’amministrazione per l’opera e, se previsto dal contratto, prestazioni di assistenza tecnica e di 

operazione. L’esame si concentra soprattutto nelle costruzioni di categoria industriale e di 

ingegneria, che sviluppano progetti di notevole dimensioni e si confrontano con sfide 

tecniche, tecnologiche e finanziarie elevate, quali le opere di infrastruttture e di stabilimenti 

industriali. Per “contratti di costruzione di grandi opera” si intende una categoria o un genere 

all'interno del quale possono essere sussunte una varietà di contratti che abbiano ad oggetto la 

prestazione, mediata o immediata, di un’opera. Vengono inclusi in questo genere, i contratti 

tipici, come quello di prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura e quello di 

“empreitada” e, quelli atipici, come quelli, tra gli altri, di “engineering, procurement and 

construction”, “project alliancing” e “project partnering”. La tesi identifica la struttura 

giuridica e le caratteristiche economico-finaziarie principali dei contratti di costruzione di 

grandi opera e analizza le fonti della complessità della loro programmazione contrattuale. 

Riconoscendo che il contratto di costruzione di grandi opere è complesso, si argomenta che 

tale complessità acquista una rilevanza, con conseguenze giuridiche, economiche e sociali 

degne di riflessione. 

 
Parole chiave: Contratti. Costruzione. Engineering. “Empreitada”. Appalto. EPC. “Project 

Partnering”. “Project Alliancing”. Grandi opere. Complessità. 



 6 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

“Na minha rua estão cortando árvores 

botando trilhos 

construindo casas. 

 

Minha rua acordou mudada. 

Os visinhos não se conformam. 

Elles não sabem que a vida 

têm dessas exigências brutas. 

 

Só minha filha gosa o espectaculo 

e se diverte com os andaimes, 

a luz da solda autogena 

e o cimento escorrendo nas fôrmas.” 

 

A rua differente 

Carlos Drummond de Andrade
1
 

 

 

 

O poema A rua differente, de Carlos Drummond de Andrade, escrito no final da 

década de 1930, retrata mudanças na vida cotidiana percebidas no início dos processos de 

urbanização e industrialização brasileiros.  

 

Das primeiras décadas do século XX até hoje, o Brasil mudou profundamente. A 

população brasileira passou de aproximadamente 17 milhões para mais de 190 milhões. Antes 

localizados principalmente na área rural, a maioria dos brasileiros hoje vive nos centros 

urbanos. A economia brasileira, na época basicamente uma monocultura cafeeira, posiciona-

se hoje como a sexta economia mundial.  

 

O lirismo de Drummond mostra as contradições do progresso, que chegou e 

trouxe consigo “exigências brutas”, que provocam a indignação dos “visinhos” (sic). Mas as 

características positivas dessa evolução dos tempos, alegoricamente representadas pela 

perspectiva da filha, que aprecia o “espectaculo”, que vê beleza nos andaimes, na luz da solda 

e no movimento do cimento escorrendo das “fôrmas”, simbolizam as vantagens do progresso. 

                                                           
1
 ANDRADE, Carlos Drummond. Alguma poesia – o livro em seu tempo. FERRAZ, Eucanaã (Org.). São 

Paulo: Instituto Moreira Salles, 2010, p. 123-124. 
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Há duas décadas, Clóvis V. do Couto e Silva, um dos poucos autores brasileiros a 

tratar do contrato de engineering, nos dava notícia da recorrência de contratos de construção 

de grandes obras em nosso ordenamento
2
.  

 

A urbanização, a industrialização e a criação da infraestrutura do país – todos 

ainda em curso – utilizaram-se de uma base normativa contratual de raiz comum, centrada no 

contrato de empreitada. Mas não só: se é verdade que parte dos envolvidos em tais processos 

puderam respaldar-se no contrato típico de empreitada, é igualmente certo que os agentes da 

industrialização e dos diversos setores de infraestrutura precisaram e precisam recorrer a 

contratos legal e a outros socialmente típicos. 

 

Mas quais são os principais instrumentos jurídicos que permitem a consecução 

das grandes obras realizadas no Brasil? Quais são suas características jurídicas e econômico-

financeiras? 

 

A indústria de construção costuma ser dividida em quatro grandes categorias: 

residencial, de edifícios, de engenharia e industrial
3
.  

 

A primeira é voltada para a edificação de casas de família, condomínios e prédios 

de apartamentos residenciais. A categoria de construção de edifícios compreende aquelas 

edificações de uso não residencial, para fins “institucionais, educacionais, industriais leves, 

comerciais, sociais, religiosos, governamentais e recreacionais”
4
.  

 

A de engenharia é uma categoria ampla, com viés mais funcional do que estético, 

direcionada para e organizada em três subgrupos: rodovias e aviação, construção pesada e 

benfeitorias públicas
5
. Por fim, o segmento industrial é focado no desenvolvimento de plantas 

fabris ou de serviços
 6

. 

                                                           
2
 SILVA, Clóvis V. do Couto. Contrato de engineering. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 81, n. 685, 1992, 

p. 30-40. 
3
 CLOUGH, Richard H.; SEARS, Glenn A.; SEARS, S. Keoki. Construction contracting. 7. ed., Hoboken: 

Wiley & Sons, 2005, p. 5. 
4
 “institutional, educational, light industrial, comercial, social, religious, governamental, and recreational”. 

CLOUGH, Richard H.; SEARS, Glenn A.; SEARS, S. Keoki. Construction contracting, cit., p. 5. Tradução 

nossa. 
5
 CLOUGH, Richard H.; SEARS, Glenn A.; SEARS, S. Keoki. Construction contracting, cit., p. 6. 

6
 CLOUGH, Richard H.; SEARS, Glenn A.; SEARS, S. Keoki. Construction contracting, cit., p. 6. 
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É comum haver especialização entre os atores das diferentes categorias, porque há 

grande variação entre “os equipamentos requeridos, os métodos de construção, as habilidades 

de negócio e supervisão, o conteúdo dos contratos e os arranjos financeiros envolvidos”
7
. 

 

No presente trabalho, interessam-nos especialmente as construções nas categorias 

de engenharia e industrial, que desenvolvem obras de grande porte
8

. Os montantes 

contratados costumam ser expressivos, da ordem de mais de centenas de milhões de reais. 

Tais obras costumam representar desafios técnicos elevados, tanto de engenharia quanto de 

financiamento, e esse é usualmente o caso de obras de infraestrutura e de plantas industriais. 

Os contratos relativos a projetos ou empreendimentos nos setores de engenharia e industrial 

serão designados, simplesmente, contratos de construção de grandes obras. 

 

Sob o gênero “contratos de construção” ou “contratos de engineering” podem ser 

enquadrados diversos tipos de contrato que tenham por objeto a prestação, mediata ou 

imediata, de uma obra. Incluem-se nesse gênero (ou categoria) contratos típicos, como os de 

prestação de serviços de engenharia e arquitetura e o de empreitada, ou ainda aqueles atípicos, 

como os de “engineering, procurement and construction”, “project alliancing” e “project 

partnering”, dentre outros. 

 

Esta tese possui um objetivo dual: (i) identificar a estrutura jurídica e as 

características econômico-financeiras principais de contratos de construção de grandes obras, 

e (ii) investigar as fontes da complexidade de tais contratos.  

 

Dizer que contratos de construção de grandes obras são complexos parece um 

truísmo. Eles o são, de fato, na acepção de “complicados e difíceis”
9
. Pessoas pouco 

                                                           
7
 “[...] equipment requirements, construction methods, trade and supervisory skills, contract provision, and 

financial arrangements involved”. CLOUGH, Richard H.; SEARS, Glenn A.; SEARS, S. Keoki. Construction 

contracting, cit., p. 5. Tradução nossa. 
8
 Entende-se que algumas considerações poderão ser aproveitadas para obras cujos montantes envolvidos ou cuja 

dificuldade técnica sejam menores, mas fica aqui o registro de que as reflexões são direcionadas ao contexto de 

obras de grande porte ou de alta complexidade técnica. 
9

 CALDAS Aulete dicionário online. Disponível em: 

<http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=complexo>. 

Acesso em 11 jan. 2012. 
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familiarizadas a tais contratos poderiam usar o termo “complexo” para atribuir-lhes outra 

conotação –, a de “confusos e obscuros”
10

.  

 

Mas, ao se pensar na definição de complexo com base em sua raiz etimológica, do 

latim complexus, significando “grupo ou conjunto de coisas, fatos ou circunstâncias que têm 

qualquer ligação ou nexo entre si”
11

, ou na qualidade de adjetivação de “conjunto, tomado 

como um todo mais ou menos coerente, cujos componentes funcionam entre si em numerosas 

relações de interdependência ou de subordinação, de apreensão muitas vezes difícil pelo 

intelecto e que geralmente apresentam diversos aspectos”
12

, pode-se passar da obviedade para 

o campo da curiosidade
13

. 

 

No presente trabalho, pretende-se olhar para além do senso comum do atributo da 

complexidade de contratos de construção de grandes obras.  

 

A complexidade, em geral, é definida como a propriedade de um sistema em que 

múltiplas partes encontram-se imbricadas em um todo maior que o mero somatório das partes, 

havendo constante interação, interdependência e retroalimentação das próprias partes entre si 

e das partes com o todo. A complexidade do contrato seria medida em três dimensões: a. a 

quantidade contratualmente prevista de contingências relevantes de probabilidade média e 

alta, b. a variabilidade das contrapartidas ou resultados possíveis para as partes ante a 

ocorrência de contingências, e c. o nível de demanda cognitiva exigido pelo contrato
14

.  

 

Considerando-se o programa contratual de um contrato de construção de grandes 

obras como um sistema complexo ou um sistema caracterizado pela complexidade, 

argumenta-se nesta tese que a complexidade contratual é relevante e tem consequências 

jurídicas (i.é., desenho do contrato e interpretação contratual) e econômico-sociais (i.é., 

aumento dos custos de transação contratuais sociais) que merecem atenção.  

                                                           
10

 CALDAS Aulete dicionário online, cit. 
11

 CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 
12

 INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2011. 
13

 Um crítico mais arguto diria que, mesmo nessa última conotação, a assertiva continuaria sendo um truísmo; 

num diálogo imaginário, ele argumentaria que “contratos de construção de grandes obras são, inegavelmente, 

complicados, difíceis, confusos e obscuros talvez justamente porque contêm muitos elementos com aspectos 

diversos, com diferentes formas de inter-relação, às vezes de difícil apreensão ou compreensão”.  
14

 EGGLESTON, Karen; POSNER, Eric A.; ZECKHAUSER, Richard J. The design and interpretation of 

contracts: why complexity matters. Northwestern University Law Review, v. 95, n. 1, 2000, p. 97-98. 
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A tese está dividida em duas partes.  

 

Na primeira, examinam-se os aspectos jurídicos, econômico-financeiros e 

organizativos dos contratos de construção de grandes obras. 

 

A segunda parte aborda as origens da complexidade e, especificamente, a 

complexidade contratual, as fontes ou indutores da complexidade e da simplicidade 

contratual. Ao final, é feita uma reflexão sobre a complexidade em contratos de construção de 

megaprojetos e sobre suas consequências para o sistema jurídico. 
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III.1 COMPLEXIDADE EM CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO DE GRANDES OBRAS 

 

 

Os contratos de construção de grandes obras são contratos complexos na acepção 

própria jurídica, de um negócio jurídico complexo. Mas, para além disso, do exposto, conclui-

se que tais contratos são também caracterizados pela complexidade contratual. 

 

Morin diz: 

 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando 

elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o 

político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido 

interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto do conhecimento e seu 

contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso a 

complexidade é a união entre unidade e a multiplicidade.
15

 

 

Esta tese, muito embora seja predominantemente jurídica, perpassou por temas de 

administração de projetos, de economia e de engenharia, para o fim de compreender e 

transmitir o contexto de múltiplos influxos que circundam a realização de um megaprojeto. 

 

O exame da anatomia dos contratos de construção, as noções de complexidade, de 

complexidade contratual, e o exame de suas fontes permite-nos, neste ponto, identificar 

alguns fatores de complexidade atinentes à construção de uma grande obra no país. 

 

Um primeiro fator de complexidade dos contratos de construção é de natureza 

endógena e refere-se à sua complexidade tecnológica e técnica. 

 

Parte dos ativos necessários para compor uma planta industrial costuma ser 

específica, contendo características especiais, customizadas ou especialmente feitas para uma 

determinada obra. É usual que os ativos sejam idiossincráticos, projetados e feitos sob 

encomenda para atender a determinadas necessidades do contratante. Novas tecnologias são 

desenvolvidas e algumas testadas pela primeira vez em projetos arrojados. 

 

                                                           
15

 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 38. 
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Ensinam Clough, Sears e Sears: 

 

O processo de construção sujeita-se à influência de fatores altamente variáveis e 

imprevisíveis. [...] Todas as complexidades inerentes aos diferentes locais de 

construção, tais como condições de subsolo, topografia da superfície, tempo, 

transporte, fornecimento de materiais, insumos e serviços públicos, subcontratados 

locais e condições de trabalho, todas são parte do processo de construção. Como 

consequência de tais circunstâncias, os projetos de construção são tipificados por 

sua complexidade e diversidade e pela natureza não estandardizada da sua 

produção.
16

 

 

A elaboração do projeto, a alocação dos ativos dentro da planta industrial, a 

montagem e a coordenação destes com outros equipamentos e materiais para o alcance do 

desempenho esperado requer a expertise conjugada de vários profissionais – 

exemplificativamente, arquitetos, engenheiros mecânicos, mecatrônicos, elétricos e civis, 

fornecedores de maquinário, empreiteiros e assim por diante. Grandes são os desafios de 

arranjo e coordenação técnica oriundos da dinâmica interna de tais contratos
17

. Além disso, o 

fato de se construir projetos únicos em locais não experimentados representa elevados 

desafios tecnológicos, exponencializados na interação com fatores externos, que, por sua vez, 

influenciam a dinâmica interna. 

 

Outro fator endógeno de complexidade dos megaprojetos reside, precisamente, na 

natureza da transação. 

 

Como se viu na parte I, as partes buscam promover a adequada alocação de riscos 

por meio da celebração do contrato de construção e de outros contratos (financiamento e 

seguros).  

 

                                                           
16

 “The construction process is subject to the influence of highly variable and often unpredictable factors. [...] All 

of the complexities inherent in different construction sites, such as subsoil conditions, surface topography, 

weather, transportation, material supply, utilities and services, local subcontractors, and labor conditions, are an 

innate part of the construction process. As a consequence of the circumstances just discussed, construction 

projects are typified by their complexity and diversity and by the nonstandardized nature of their production”. 

CLOUGH, Richard H.; SEARS, Glenn A.; SEARS, S. Keoki. Construction contracting, cit., p. 5. Tradução 

nossa. 
17

 “Os cronogramas são intensamente inter-relacionados porque a construção precisa se desenvolver 

sequenciamente – um atraso de um subcontratado ou de um fornecedor pode ter um impacto dominó em todo o 

projeto. (“Schedules are highly interrelated because building construction needs to proceed sequentially – a 

delay on the part of one subcontractor or supplier can have a domino effect through the project”.) BAJARI, 

Patrick; TADELIS, Steven. Incentives versus transaction costs: a theory of procurement contracts, cit., p. 389. 

Tradução nossa. 
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O programa do contrato de construção, na maior parte dos desenhos contratuais 

adotados, mas especialmente naqueles de design-build e design-manage, revela-se um 

intrincado e articulado conjunto de módulos ou partes: as obrigações, os direitos, as 

responsabilidades das partes são longamente especificados, em detalhes; as declarações e 

garantias são igualmente tratadas em minúcias. As cláusulas do contrato autorreferenciam-se. 

O instrumento contratual incorpora inúmeros outros documentos.  

 

O programa contratual usualmente contém dispositivos que correlacionam a 

estrutura de financiamento com o andamento e a execução da obra, além de prever a 

constituição de garantias diversas em benefício dos financiadores, como alienação ou cessão 

fiduciária dos direitos sobre a obra, dos recebíveis, do imóvel sobre o qual a obra está sendo 

construída, etc. Altos são os níveis de interdependência e correlação interna com o programa e 

entre esse e os demais contratos envolvidos. 

 

Viu-se que nasce uma coligação, uma rede de contratos, ou duas, se assim se 

preferir: a do contrato de construção com seus subcontratados e fornecedores e aquela 

formada pela plêiade contrato de construção, de financiamento, societário e securitário. Frise-

se que cada uma de tais redes tem, a seu redor, um conjunto de “partes interessadas” em 

relação às quais elas têm responsabilidades
18

.  

 

Como resultado da formação em rede, incidentes podem ter consequências sérias: 

 

Quando um construtor torna-se inadimplente, as consequências para o projeto 

podem ser devastadoras. Uma atmosfera de crise pode rapidamente engolfar o 

projeto. A construção pode parar, e a viabilidade geral do projeto pode ser colocada 

em questão. Cada ator do projeto deve responder imediatamente a tal exigência – 

subcontratados devem decidir se continuam a executar os trabalhos; fornecedores, se 

cientes do inadimplemento, devem avaliar se enviam os materiais; os tomadores 

tipicamente reexaminam os covenants dos empréstimos pensando em reaver os 

empréstimos; o proprietário é colocado em uma posição não invejável de tentar 

evitar o desastre total e manter o projeto nos trilhos. No mínimo, o proprietário 

enfrentará atraso e aumento de custos.
19

 

                                                           
18

 Consoante o PMBok, o conceito de partes interessadas compreende: “pessoas e organizações, como clientes, 

patrocinadores, organizações executoras e o público, que estejam ativamente envolvidas no projeto ou cujos 

interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa pela execução ou término do projeto”. PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos: 

Guia PMBOK. 3. ed. Newtown Square: Project Management Institute: 2004, p. 371. 
19

 “When a contractor defaults, the consequences for the project can be devastating. An atmosphere of crisis can 

quickly engulf the project. Construction may grind to a halt and the overall viability of the project may be 

thrown into question. Every actor on the project must respond immediately to such an exigency – subcontractors 

must decide whether to continue performing work; suppliers, if they are aware of the default, must evaluate 

whether to ship supplies; lenders typically reexamine loan covenants in anticipation of calling their loans; the 
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Uma obra que venha a ter seu andamento anormal poderá causar graves 

repercussões sobre o capital de giro de uma empresa, com crescentes custos 

adicionais. O andamento anormal dos trabalhos se caracteriza pela existência de 

forças restritivas ao ritmo de produção esperado, ocasionando perda de 

produtividade e manutenção da estrutura de apoio com um aproveitamento apenas 

parcial, gerando custo adicionais e/ou atrasos na obra
20

. 

 

Outro problema é que as consequências, por vezes, não são lineares. Pense-se nas 

turbulências que podem surgir de fontes endógenas ao programa contratual, tais como fatores 

macroeconômicos, políticos ou sociais. Exemplos como o vandalismo no canteiro de obras da 

usina de Jirau, ocorrido em maio de 2011, em que houve a depredação do local da obra, 

provocou atrasos, destruição de materiais e equipamentos e uma disputa que pode ser 

bilionária entre, de um lado, a proprietária do empreendimento, o consórcio Energia 

Sustentável do Brasil e a construtora Camargo Corrêa S.A e, de outro, as seguradoras da 

obra
21

. Um evento em princípio menor causa consequências desproporcionais, não lineares. 

 

Sabe-se que as prestações de todos os envolvidos na rede, em última instância, 

precisam ser articuladas e desenvolvidas tempestivamente e durante longo prazo, para que se 

consiga, ao final, alcançar a realizar da obra. 

 

Somando-se os desafios técnicos e tecnológicos específicos de cada projeto à 

complexidade do objeto e das prestações, à multiplicidade de partes, aos riscos e aos elevados 

interesses, o resultado, inescapável, é um programa contratual muito complexo em todas as 

dimensões. Enormes serão as quantidades de contingências previstas, a variabilidade das 

partidas e a demanda cognitiva. 

 

Outro fator é a complexidade do ambiente institucional. Tome-se, em 

consideração da dificuldade apresentada pelo ambiente brasileiro, ilustrativamente, a 

complexidade jurídica. Ela se revela de muitas formas.  

 

                                                                                                                                                                                     

project owner is in the unenviable position of trying to avert total disaster and keep the project on track. At a 

minimum, the owner will face delay and increased costs.” BARRU, David J. How to guarantee contractor 

performance on international construction projects: comparing surety bonds with bank guarantees and standy 

letters of credit. George Washington International Law Review, v. 37, 2005, p. 52-53. Tradução nossa. 
20

 PEDROSA, Verônica de Andrade. Reivindicações em contratos de empreitada no Brasil, cit., p. 28-29. 
21

 FOLEGO, Thiago. Seguro de Jirau é motivo de disputa. Valor Econômico, São Paulo, Caderno Finanças, p. 

C1, 12 dez. 2011. 
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Por exemplo, existe uma notável complexidade material ou temática jurídica pois 

os contratos de construção abrangem questões de direito de contratos, tributário, trabalhista, 

previdenciário, de responsabilidade civil, dentre outras. Caso tais contratos tenham por escopo 

a execução de obras públicas, a carga aumenta, incluindo questões próprias dos setores 

regulados. 

 

Outra manifestação da complexidade jurídica aparece no debate sobre a 

qualificação de contratos de construção ou de engineering, como visto anteriormente. Para 

alguns, são contratos atípicos mistos. Para outros, nada mais do que a empreitada. Da exata 

qualificação dependem as regras aplicáveis, não apenas de ordem contratual, mas também de 

ordem tributária e previdenciária.  

 

A complexidade jurídica revela-se também na insegurança das decisões 

trabalhistas e previdenciárias vivenciadas por construtores, subconstrutores, financiadores, 

patrocinadores e investidores, nas mutações do ambiente regulatório e das agências e na teia 

cognitivamente árdua representada pelo regramento tributário. 

 

Há ainda um fator de complexidade específico de contratos de construção, relativo 

à inexistência de contratos standard.  

 

Retome-se a reflexão feita por Kaplow, que conclui que regras complexas têm o 

benefício de trazer maior amplitude de previsão e, ao mesmo tempo, mais especificidade e 

acuidade para as ações e os comportamentos esperados pelos indivíduos.  

 

Em contrapartida, a complexidade das regras contidas no contrato amplia os 

custos de informação para as partes e os custos de informação e aplicação (enforcement) para 

a autoridade encarregada da solução de controvérsias.  

 

A complexidade seria eficiente se o custo de informação, de compreensão para as 

partes ex ante e para a autoridade ex post fossem baixos. Isso seria possível se as partes 

pudessem contar com contratos standard ou modelos, por exemplo, ou se por baixo custo 

pudessem contratar experts. Mas, como dito, no Brasil não dispomos ainda de contratos 

standard com termos e condições discutidos e negociados por organizações internacionais ou 
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por associações de classe nacionais que representam tanto os empreiteiros quanto os donos de 

obra. Aqui, importam-se e adaptam-se modelos de outros contextos. 

 

Essa característica da nossa cultura e de nossa praxe jurídica faz com que não 

possamos tirar proveito dos benefícios trazidos pelos contratos-padrão ou contratos-tipo, 

formas reconhecidas de redução de custos de negociação e de redação de contratos. Por não 

haver, no Brasil, tais contratos disponíveis em nosso sistema (ainda que modelos 

internacionais “tropicalizados” e disseminados com regularidade), incorre-se em elevados 

custos de redação e negociação. 

 

Uma parte que, por exemplo, nunca tenha celebrado ou tido contato com um 

contrato dessa natureza incorrerá em altos custos (i.é, assessores legais e técnicos sofisticados 

e, usualmente, caros, além do custo de oportunidade na leitura e compreensão de um contrato 

de elevada demanda cognitiva) até se familiarizar com a estrutura do contrato. Essa parte não 

tem a opção, como ocorre em outros países, de escolher um contrato-padrão e, se essa for sua 

decisão racional, de preferir simplesmente utilizá-lo, acreditando ser esse um padrão “justo” e 

legitimado pelas práticas da indústria local. Ao contrário, a parte é obrigada a conviver com a 

incerteza e com os custos de seu processo de obtenção de informação, de aprendizagem.  

 

Um redutor dos custos de transação contratuais é a existência de um corpo de 

regras organizado, que dispense as partes da necessidade de muito negociar e redigir. A 

regulação mais extensa pelo direito das relações contratuais (por meio de normas cogentes ou 

dispositivas) auxiliaria as partes a economizar custos de negociação e redação. Já a 

uniformidade da interpretação judicial das regras tornaria o comportamento do Judiciário 

mais previsível, servindo de sinalização sobre o que deve e o que não deve ser pactuado para 

se evitar litígios desnecessários
22. 

 

A elevada imbricação técnica com outras áreas de conhecimento (engenharia, 

arquitetura, finanças, direito, etc.) e intra-áreas do conhecimento refletida no conteúdo dos 

contratos de construção torna-os especialmente áridos para a solução de controvérsias pelo 

Judiciário.  

 

                                                           
22

 POSNER, Richard A. The law and economics of contrac interpretation, cit., p. 1586. 
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Ademais, precisamente por essa sofisticação, as partes usualmente optam por 

submeter eventuais desavenças a peritos especializados ou a árbitros. Como esses métodos de 

solução de controvérsia, por sua vez, são confidenciais, não existe, no Brasil, fonte 

jurisprudencial que permita às contratantes conhecer de antemão as interpretações correntes 

sobre certas disposições contratuais.  

 

Ainda, os custos de obtenção de informação que poderiam ser mitigados para as 

partes e para os assessores das partes continuam elevados, ante a módica literatura disponível 

sobre referidos contratos. O conhecimento fica, pois, limitado e assimétrico, restrito às partes 

que reiteradamente contratam e litigam (i.é, empreiteiras, fornecedores de equipamentos ou 

serviços) e a seus assessores técnicos. A interpretação contratual é obstaculizada. 

 

Conclui-se que, no atual estágio legislativo, doutrinário e jurisprudencial no 

Brasil, a tendência das partes é construir contratos bastante longos e detalhados, contendo a 

previsão do maior número de contingências e ações que sejam eficientes para o agente 

racional vis-à-vis os custos de transação contratuais (aumentando, por consequência, também 

a complexidade em sua dimensão cognitiva).  

 

Assim, por todo o visto, em ambientes institucionais de elevada complexidade, 

como é o caso do Brasil, os custos ex ante podem não mitigar os custos ex post, mas se 

somarem a eles, resultando em um custo de contratação social desnecessariamente elevado. 

 

A complexidade poderia encarecer os dispêndios das partes para contratar e 

também para litigar, se isso vier a ser necessário. A probabilidade de erro judicial cresceria à 

medida que o contrato se torna mais denso, de mais difícil compreensão. Eventual erro na 

decisão, por sua vez, repercutiria em futuras contratações, pois as partes tentariam evitar que a 

situação se repetisse, e poderiam redigir contratos ainda mais longos (aumentando os custos 

de negociação e redação). Em síntese, pode-se dizer que o custo da complexidade recai sobre 

os envolvidos na contratação, sobre futuros contratantes/litigantes e sobre as cortes, em 

detrimento do bem-estar social geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A complexidade é uma característica dos contratos de construção de grandes 

obras. Examinada a anatomia jurídica e econômico-financeira dessa categoria de contratos, 

percebe-se que a complexidade é intrínseca a ela.  

 

Embora se reconheça que exista um padrão médio de complexidade inerente a 

certas transações, uma dentre as várias questões que pendem é: como tratar as fontes de 

complexidade que elevam referido padrão? Como visto, a complexidade carrega consigo 

consequências negativas, como sobrecarga cognitiva e dificuldade de compreensão de 

cenários e de riscos, além de induzir à absorção ineficiente de recursos, via aumento dos 

custos de transação sociais.  

 

Com efeito, ao se examinar as fontes percebe-se que existe, no ambiente 

institucional brasileiro, um conjunto de fatores que acentua a complexidade. Percebe-se que 

alguns indutores talvez tenham um peso desnecessário, podendo ser objeto de aprimoramento 

via adoção de políticas públicas específicas. 

 

Reconhecer a complexidade e suas fontes pode ser do interesse não só da 

academia, mas também de operadores do direito e de instituições e organizações que 

participam de projetos de grandes obras. Espera-se que o presente trabalho tenha o condão de 

auxiliar a compreensão de partes, advogados, juízes e árbitros, dentre outros, a respeito da 

dinâmica de um contrato de grandes obras.  

 

Um dos autores mais importantes a estudar a complexidade, Herbert A. Simon, 

salientava que o estudo de sistemas tornava-se, na década de 1960, um tema popular. E tal 

popularidade era motivada mais por “uma necessidade preemente de sintetizar e analisar a 

complexidade do que por um largo desenvolvimento de um corpo de conhecimento ou de 

técnicas para se lidar com a complexidade”
23

. 

                                                           
23

 “a pressing need for synthesizing and analyzing complexity than it is to any large development of a body of 

knowledge and technique for dealing with complexity”. SIMON, Herbert A. The architecture of complexity, cit., 

p. 482. Tradução nossa. 
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Esta parece ser uma conclusão necessária após um trabalho como o que ora se 

apresenta. A presente tese buscou sensibilizar para a existência e a relevância da 

complexidade em contratos, em geral, em contratos de construção, em específico. Espera-se 

que ela consiga apoiar àqueles que buscam compreender a complexidade. Pode-se concluir 

que ainda há um longo caminho a percorrer: a tese foi apenas um passo. 
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