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RESUMO 

 

As garantias estão presentes em todas as relações humanas de troca, 

compra, venda, prestação de serviços, compromissos, promessas, 

perpassando todos os pontos das obrigações e deveres. A Administração 

Pública não foge à regra, pelo contrário, segue a lei que impõe aos seus 

agentes a preservação do interesse público e a proteção adequada das 

expectativas e dos recursos. Nesse sentido, os contratos administrativos 

requerem a obtenção de garantias de execução, tradicionalmente operadas 

por fiança bancária, depósito caução ou seguro. Entretanto, essas 

alternativas estão focadas no pagamento de indenizações, o que nem 

sempre propicia a conclusão de uma obra pela insuficiência de valores e pelo 

tempo demandado para a resolução do contrato e retomada do seu objeto. 

Agora, inovando em relação ao tema, o governo federal, por intermédio da 

Agência Brasileira de Gestão de Fundos e Garantia – ABGF propõe o 

fornecimento de garantias em contratos com o próprio Poder Público e 

modificações na Lei de Licitações. A par da inventividade, há o interesse em 

avaliar a atuação dessa agência em comparação com o funcionamento do 

seguro de garantia, instrumento ordinariamente utilizado para ofertar a 

segurança necessária aos contratos, além dos mecanismos introduzidos pela 

Lei das Empresas Públicas e de Capital Misto e alterações na Lei de 

Licitações. Espera-se contribuir com a presente pesquisa para a reflexão da 

suficiência das garantias nos contratos, tendo em vista os limites e as 

possibilidades no atual cenário do direito público.  

 

 

Palavras-chave: Contratos administrativos. Obrigações. Garantias. Seguros. 

Licitações públicas. Conclusão de obras. 
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ABSTRACT 

 

The guarantees are present in all human relationships of exchange, purchase, 

sale, service, commitments, promises, through all points of the obligations 

and duties. The public administration is no exception, by the contrary, follows 

the law that requires its agents to preserve the public interest and adequate 

protection of expectations and resources. In this sense, government contracts 

are required to obtain performance guarantees traditionally operated by a 

bank guarantee, deposit or insurance. However, these alternatives are 

focused on the payment of compensation which is not always provides the 

completion of a work by the lack of values and the time required for the 

termination of the contract and resumption of its object. Now, innovating in 

relation to the issue, the federal government itself, through the Agência 

Brasileira de Gestão de Fundos e Garantias - ABGF proposes the provision of 

guarantees in contracts with the government itself. Along with the 

inventiveness, there is interest in evaluating the performance of this agency 

compared to the operation of the guarantee insurance, instrument ordinari ly 

used to offer the security needed to contracts, in addition to the mechanisms 

introduced by the Law on Public Companies and Mixed Capital and changes 

in the Public Procurement Law. 

 

 

 

Keywords: Administrative contracts. Obligations. Guarantees. Insurance. 

Public procurement. Completion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O seguro de garantia de obrigações contratuais como alternativa para 

conferir maior segurança às contratações por autoridades públicas está 

presente em nosso país desde o final da década de 1960, previsto no decreto 

lei 200/67, em seu artigo 135, inciso III: "Será facultativa, a critério da 

autoridade competente, a exigência de prestação de garantia por parte dos 

licitantes segundo as seguintes modalidades: ... III - Seguro-garantia". 

(BRASIL, 1967).  

 

Na modalidade voltada a contratos entre particulares, constava do decreto lei 

73/66, obrigatório a construtores e incorporadores imobiliários, bem como ao 

pagamento de mutuários da construção civil (BRASIL, 1966, art. 20, alíneas 

"e" e "f"). 

 

Fosse o beneficiário um órgão público ou pessoa privada, a comercialização 

das apólices desse ramo sempre foi operada por seguradoras nacionais, 

especializadas, abrangendo todas as grandes obras realizadas no país desde 

a década de 1960. 

 

Entretanto, em 30 de agosto de 2012, o Congresso Nacional permitiu que se 

transformasse na lei 12.712/2012 a medida provisória 564/2012 do governo 

federal, estabelecendo procedimentos relacionados ao Programa de 

Aceleração do Crescimento, ao desenvolvimento de infraestrutura do país e à 

execução de obras ligadas aos grandes eventos esportivos sediados pelo 

Brasil: a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas e as 

Pára-Olimpíadas.  

 

Entre as medidas, encontra-se a instituição da Agência Brasileira para 

Gestão de Fundos e Garantias, empresa pública, sob a forma de sociedade 

anônima, destinada à “prestação de garantias às operações de riscos 

diluídos em áreas de grande interesse econômico ou social; e a 

administração dos fundos garantidores” (BRASIL, 2012c). 
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A estruturação da empresa como sociedade anônima, mas com o nome de 

agência, procura atender aos desígnios de conjugar flexibilidade 

administrativa e padronização organizacional, existindo menção à urgência, 

um dos elementos fundamentais à edição de medida provisória, diante da 

então proximidade dos grandes eventos esportivos que o país sediaria. 

 

Há nessa iniciativa uma das formas de intervenção governamental na 

economia, complementando e conferindo o seu caráter de subsidiariedade à 

iniciativa privada (ADRI, 2007, p. 60) que, em princípio, teria como alvo a 

conciliação de posições divergentes entre agentes econômicos, 

consumidores, produtores, empresas prestadoras de  serviços públicos e os 

governantes (QUEIROZ; PRADO FILHO, 2002, p. 102).  

 

A exposição de motivos aponta como objetivo governamental atuar em 

segmentos onde a iniciativa privada apresenta pouco interesse em operar, 

identificando que este seria o caso do setor de seguros, na modalidade de 

garantia: 

 

46. Para facilitar e aumentar o acesso ao crédito pelos 
diversos agentes econômicos, bem como elevar a confiança 
nas relações comerciais – obrigações contratuais – entre 
esses agentes, pretende-se que o Estado atue em iniciativas 
em que os setores privados de seguros tenham pouco ou 

nenhum interesse em operar.(BRASIL, 2012a). 
 

 

O objeto da agência está configurado no seguinte: a prestação de garantias 

às operações de riscos diluídos em áreas de grande representatividade 

econômica ou social; e a administração dos fundos garantidores, além de 

projetos de infraestrutura de grande vulto, identificados pela sigla FGIE e de 

fundos destinados a garantir operações de comércio exterior.  

 

A área de atuação será razoavelmente ampla, abrangendo: crédito 

habitacional, crédito educativo, crédito para micro, pequenas e médias 

empresas, crédito para microempreendedores individuais e autônomos, 
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comércio exterior e crédito para aquisição de máquinas agrícolas:"54.[...] 

Essas áreas refletem a atuação de fundos garantidores cujas participações 

da União já possuem autorização legal e cujas operações são consideradas 

de pequena monta e diversificadas, ou seja, o risco é diluído". (BRASIL, 

2012a). 

 

Cabe ao CNSP a sua regulação e à SUSEP a fiscalização, considerando 

uma atuação similar a de sociedades seguradoras e resseguradoras, embora 

com elas não se confunda: 

 

55. Tendo em vista a importância que poderá ter para os 
agentes econômicos e a solidez que se quer garantir às suas 
operações, a ABGF estará sujeita aos órgãos regulador 
(Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP) e 
fiscalizador de seguros (Superintendência de Seguros 
Privados). Portanto, ela seguirá normas prudenciais e de 
transparência semelhantes às impostas às sociedades 
seguradoras e resseguradoras. Ressaltamos que a ABGF 
não será uma sociedade seguradora, mas um ente que 
atuará juntamente com os fundos garantidores, de forma 
complementar ao mercado segurador e ressegurador. 
(BRASIL, 2012a). 

   

 

Há que se colocar em discussão as justificativas para essa intervenção no 

domínio econômico, não sob argumento da conveniência, inserida no critério 

discricionário da administração, mas sob o enfoque da utilidade em prol do 

interesse público. 

 

Por um lado, a gestão de fundos de investimentos tem um nítido caráter de 

intervenção por indução (GRAU, 1991, p. 163), em prol de viabilizar o 

desenvolvimento e evolução de determinados setores da economia, como o 

de exportação, sem, no entanto, atuar diretamente. Por outro, encontra-se no 

mesmo conjunto de medidas a pretensão de ofertar garantias, numa possível 

intervenção por absorção (GRAU, 1991, p. 162) ou pela concorrência com a 

iniciativa privada, porquanto os bancos, por intermédio das fianças e o setor 

de seguros, por meio das apólices de garantia e de crédito já desempenham 

a mesma atividade.  
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Essa modalidade de intervenção em que o Estado explora a atividade está 

prevista no Artigo 173 da Constituição Federal: 

 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, 
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só 
será permitida quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei.(BRASIL, 1988). 

 

 

A exposição de motivos, a medida provisória e a lei não mencionam 

imperativos da segurança nacional, de onde se conclui que o objetivo dessa 

nova empresa pública será o de atender relevante interesse coletivo, fato 

afirmado pelos ministros Guido Mantega, Aloizio Mercadante, Fernando 

Damata Pimentel, Miriam Belchior e Fernando Bezerra Coelho: 

 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, os desafios 
que se apresentam nas áreas de infraestrutura, energia e 
logística, só para citar os mais relevantes, aliados à 
crescente necessidade de bem prepararmos o País para a 
Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016, 
evidenciam a relevância e a urgência de adotarmos medidas 
que fortaleçam, racionalizem e complementem nossos 
mercados securitário e de concessão de garantias. A ABGF 
cumprirá a todos esses papéis, pois concederá apólices de 
seguros para nichos pouco ou nada assistidos pelo mercado, 
complementará garantias necessárias à viabilização de 
grandes projetos de investimento e fortalecerá nosso saldo 
comercial, ao ampliar a concessão de seguro e garantia a 
operações de comércio exterior. (BRASIL, 2012a). 

 

Há expressa referência a nichos pouco ou nada assistidos pelo mercado 

segurador, condição alçada ao patamar de justificativa relevante à 

intervenção complementar à atividade privada e, mais do que isso, relevante 

aos interesses nacionais.  

 

A partir desses apontamentos é que são identificadas as questões postas em 

debate, tendo como foco as operações de garantias de contratos firmados 

com a administração pública 
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Primeiramente, a identificação dos nichos relevantes ao desenvolvimento 

nacional que não estejam assistidos pelas seguradoras atuantes no mercado 

e as garantias complementares requeridas por grandes projetos.  

 

Em seguida, em que medida a concorrência federal no segmento de seguros 

atende a relevantes interesses públicos.  

 

Finalmente, a adequação de ter o Estado como agente garantidor de 

contratos firmados por ele próprio.  

 

Ao assegurar por meio da ABGF que as contratadas cumprirão fielmente 

suas obrigações para com a administração pública, a empresa também 

pública permite o surgimento de uma contabilidade estranha e circular: cobra 

um prêmio para assumir riscos que têm a própria administração como 

beneficiária da indenização. Ocorrendo inexecuções, os prejuízos serão 

suportados pela Agência Brasileira de Gestão de Fundos e Garantias que 

indenizará a União.  

 

Sob essa ótica, a União garantirá os próprios contratos. A justificativa poderia 

situar-se na arrecadação junto aos contratados de um prêmio de seguros 

significativo e, simultaneamente, introduzir um grau de concorrência 

diferenciada no mercado. 

 

A justificativa também pode estar localizada em um tipo diferente de garantia. 

Um tipo que atenda aos interesses do contratado, do concessionário, do 

permissionário, do parceiro privado; o de que o órgão público cumprirá os 

seus deveres e que em face da ocorrência de riscos não gerenciáveis, 

promoverá o pagamento da indenização àqueles que integram o polo passivo 

da relação.  

 

Essa possibilidade atenderia aos anseios daqueles que se dispõem a 

contratar com o governo, mas em função de frustrações anteriores ou 

dificuldades próprias de terem que rivalizar com o interesse público, 
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requerem garantias contra atos praticados pelo Estado, como ocorre na 

inviabilização de licenças ambientais ou por ingestões políticas. 

 

Pode ainda derivar para outra forma: a de conclusão do empreendimento em 

lugar do pagamento de valores em dinheiro, como forma de atuar contra a 

formação de um cemitério de obras inacabadas.   

 

Esse horizonte é compatível com os estudos para alteração das leis de 

licitações públicas, concessões, permissões e parcerias público privadas, 

como se verifica pela emenda 67 ao projeto de lei do Senado Federal nº. 559, 

Artigo 86: “...Nos casos em que o seguro-garantia for adotado, poderá ser 

adotada cláusula que permita à seguradora retomar o objeto da contratação 

em casos de rescisão unilateral determinada por ato uni lateral e escrito da 

administração pública....”. (SENADO FEDERAL, 2013) 

 

Em resumo, quatro alternativas decorrem dessa análise inicial do campo de 

atuação da ABGF como garantidora de contratos administrativos: a) a 

concorrência com as seguradoras, emitindo apólices para garantir prejuízos 

da própria administração pública; b) a emissão de apólices dessa mesma 

ordem, mas sem concorrência com a iniciativa pri vada, seja por prévia 

determinação, seja pela limitação a riscos não gerenciáveis; c) a concessão 

de um tipo diferente de garantia em que a indenização seja substituída pela 

execução específica; d) a emissão de apólices garantindo os contratados, 

parceiros privados, concessionários ou permissionários por prejuízos 

decorrentes de atos da administração pública e de riscos não gerenciáveis.  

 

Independente de se determinar a exata função, o fato é que sua criação foi 

bastante criticada pela CNSEG – Confederação Nacional das Seguradoras, 

como intervenção desnecessária do Estado, num ramo atendido pela 

iniciativa privada, para o qual não faltariam limites ou capacidades para 

assegurar o cumprimento de todas as obras previstas no planejamento 

(MENDONÇA, 2012).  
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Assim, se pronunciou o presidente da CNSEG:  

 

... o setor de seguros foi surpreendido ao se deparar com o 

conteúdo da medida provisória 564, aprovada no início do 
mês pelo Congresso, que inclui a criação da Agência 
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias 
(ABGF), por criar atribuições que lhe permitirão concorrer 
com o setor privado em qualquer tipo de seguro, não apenas 
nessa área (GOUVEIA, 2012).  

 

Por outro lado, o Estado justifica o interesse em oferecer garantia para que 

as obras, de grande interesse nacional, sejam efetivamente implantadas e 

defende o caráter suplementar da ABGF que, além de atuar no segmento de 

garantia, tem ainda a função de gerir outros fundos públicos. 

 

O tom do pronunciamento do presidente da ABGF, senhor Marcelo Franco, 

registrado nos anais do 3º Encontro Internacional de Resseguros, realizado 

em abril de 2014, no Rio de Janeiro, segundo o qual, os riscos não 

gerenciáveis com foco na atuação governamental será o nicho de atuação da 

empresa, delimita o escopo previsto para a empresa:  

 

(a) ambientais e sociais: atrasos na obtenção de licenças 
ambientais prévias e de instalação, custos adicionais com a 
elaboração do inventário florestal e dos planos básicos 
ambientais; novas condicionantes ambientais após a 
publicação do edital; (b) ato unilateral do Poder Público: 
descumprimento das obrigações contratuais pelo poder 
concedente; modificação unilateral do contrato de concessão; 
fato do príncipe e/ou fato da Administração.; (c) 
caso fortuito ou evento de força maior: eventos extremos 

sem cobertura de seguros.(d)receitas da concessionária: 
decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça a 
cobrança das receitas da concessionária; rotas de fuga ou 
caminhos alternativos criados após assinatura do contrato;(e) 
Projeto e construção: atraso na entrega da obra em 
decorrência de riscos alocados ao poder concedente; custos 
de desapropriações e desocupações acima do limite da 

verba prevista; etc. (FRANCO, 2014) 

 

A polêmica é apenas mais um capítulo sobre o debate em torno dos limites 

de intervenção do Estado na economia, à luz das definições constitucionais, 

do relacionamento com a iniciativa privada, do histórico de intervenções, do 
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planejamento de longo prazo, da política econômica (NUSDEO apud 

KEMPFER, 2012, p. 181):  

 

...''quanto de Estado'' será uma opção política da 

sociedade, tendente a dosar as porções de mercado e de 
Estado segundo valores ou ideologias próprias de cada povo, 
ao longo de sua trajetória histórica. 

 

Pretende-se neste estudo realizar uma comparação entre as alternativas 

ofertadas para a garantia de execução de obras e serviços para a 

Administração Pública, com incursões nas discussões que dizem respeito ao 

desenvolvimento do seguro de garantia e às iniciativas para minimizar o 

problema das obras inacabadas em nosso país. 

 

Para evitar que o trabalho ganhe uma estrutura muito superior à capacidade 

de pesquisa, o corte procedimental estará relacionado ao aspecto das 

garantias de obrigações nos contratos administrativos, à relevância de uma 

empresa com atuação voltada à área de garantias, à identificação das 

deficiências do mercado segurador nesse segmento, à exploração das 

características das garantias de obrigações nos contratos públicos e à 

avaliação do interesse público afetado por essa nova empresa.   

 

Como referencial teórico, serão utilizados os estudos de Max Weber (2009), 

em relação à burocracia governamental e sua demanda de objetividade em 

prol de resultados, marcando a presença do Estado na formulação de 

políticas de sustentação das riquezas nacionais, de atuação economicamente 

orientada, de condução e execução das políticas públicas, sob o ângulo da 

racionalidade direcionada a objetivos que pressupõem o planejamento 

adequado de investimento, poupança, abastecimento, aquisição e 

distribuição das utilidades, constituídas por bens e serviços prestados 

(WEBER, 2009, v. 1, p. 42-43). 

 

Utilidades sobre as quais o agente econômico exerce condições de 

disposição e utilização, propiciadas, principalmente, pela ordem jurídica, mas 

também pela legitimidade de que se encontram investidos os integrantes do 
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Poder Executivo, de disposição sobre bens, serviços, força de trabalho, 

direcionamento de investimentos, financiamento, fomento, construção de 

infraestrutura, organização de relações, acordos comerciais, relações com 

países estrangeiros, atuações e resultados que podem ser denominados de 

desenvolvimento (FALCÃO, 2013, p. 89-93). 

 

Legitimidade que provém da inteligência de prática racional referente a fins e 

referente a valores, a sustentar a dominação legal pelo quadro administrativo 

burocrático, exercida de forma contínua, mediante atribuição de 

competências e que constroem a autoridade institucional, tal como existe, 

neste sentido, em grandes empresas privadas, partidos, exércitos, do mesmo 

modo que no Estado e na Igreja (WEBER, 2009, v. 1, p. 143). 

 

A visão do Estado como máquina, como empresa, é uma etapa do processo 

de racionalização ocidental de mecanicização do mundo, do predomínio da 

técnica (WEBER apud BERCOVICI, 2008, p.279). Crença na legalidade 

imposta pela minoria no exercício do poder, realizando por intermédio de leis 

que obrigam, “não porque sejam boas, justas ou sábias, mas simplesmente 

porque são leis” (BONAVIDES apud MAIA FILHO; GOULART MAIA, 2012, 

p.22). 

 

No caso brasileiro, a curta experiência democrática é subvertida, entre outros 

fatores, pela tradição de regular por decretos ou medidas provisórias, 

preservando o caráter autoritário dos governos oligárquicos e da tradição 

presente em nossa herança histórica.  

 

Assim, não se pode pretender que as intervenções dessa estrutura 

burocrática irão sempre surtir efeito positivo para toda a sociedade. Pelo 

contrário, a administração de utilidades tende a produzir benefícios para uns 

e descontentamentos para outros, requerendo do planejador uma 

sensibilidade extraordinária para medir as consequências dos atos e avaliar a 

conveniência da proposição (FALCÃO, 2013, p. 111 e 112). Sensibilidade 

que sempre pende para o lado mais forte da balança, pois, a defesa de 

interesses oligárquicos nunca se afastou da nossa história. 
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Para orientar o leitor, no capítulo 2 consta o resultado das pesquisas 

envolvendo o regime jurídico dos contratos administrativos, sua classificação, 

as discussões que envolvem a simples admissão da sua existência 

diferenciada dos contratos entre particulares, a introdução pertinente às 

cláusulas exorbitantes e as tendências de flexibilização envolvendo 

exatamente essas cláusulas, substituídas em algumas ocasiões pela 

discussão prévia da matriz dos riscos envolvidos na execução de obras de 

grande porte.  

 

Sob esse prisma, o administrador terá a opção de formatar o contrato com a 

eliminação, por exemplo, da prerrogativa do contratado alegar a necessidade 

de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em 

contrapartida, o contratante assumiria os riscos cambiais, os eventuais 

atrasos na concessão de licenças ambientais.  

 

No terceiro capítulo, introduz-se informações relativas às garantias de 

obrigacões e o funcionamento do seguro, explorando-se questões 

importantes nessa seara, como a execução específica em contraposição à 

indenização, hipótese que levaria à dar continuidade às obras públicas. Ao 

mesmo tempo, levantam-se as avaliações em torno da definição do objeto da 

garantia nos contratos, as características do seguro de execução e de 

participação do licitante. 

 

Para que se demonstre a pertinência de todos os temas, o capítulo quatro irá 

tratar da questão teórica envolvendo as obrigações que afloram dos contratos 

administrativos em sua dimensão patrimonial, momento em que novamente 

se expõem o seguro e as garantias correlatas presentes na legislação 

nacional.  

 

Finalmente, sob o pálio dos contratos administrativos, das obrigações que lhe 

são próprias e das alternativas criadas pelo seguro há a exposição da criação 

e expectativas de atuação da Agência Brasileira de Gestão de Fundos e 
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Garantias - ABGF, exatamente no campo em que sua atuação propicia 

encontros ou desencontros com a indústria do seguro.   

 

 

2. REGIME JURÍDICO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

2.1 - DISCUSSÃO ACERCA DA DEFINIÇÃO 
 

O termo contrato provém da locução romana contractus, derivando do 

conceito de contrahere, cujo significado corresponde à unificação e reunião 

(MATTOS, 2001, p. 73), constituindo espécie de negócio jurídico em que se 

verifica a ocorrência de obrigações recíprocas manifestadas pelas partes 

(NOHARA, 2014, p. 393). 

 

A tradição reconhece com maior facilidade o contrato entre particulares, 

resultado do exercício da autonomia privada, do manejo das vontades 

próprias em prol de um resultado desejado, utilizando-se do poder garantido 

pelo ordenamento jurídico para que estes regulem suas relações (MARTINS, 

2009, p. 38), nos quais se verificam os seguintes aspectos caracterizadores 

(NOHARA, 2014, p. 293): consensualidade, força obrigatória (pacta sunt 

servanda) e relatividade, aspecto que limita a obrigação às partes envolvidas 

no contrato, sem prejudicar terceiros.  

 

Mas a Administração também tem a necessidade de realizar ajustes com 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, para compra de materiais, 

fornecimento de insumos, execução de obras, aluguel de imóveis, 

contratação de mão de obra, aluguel de veículos, concessões, enfim, 

situações que necessariamente se distribuem entre todas suas atividades. 

 

Entretanto, convém apontar que essa origem do contrato como expressão do 

direito civil traz consequências sérias ao desenvolvimento do conceito no 

direito público, seja pela busca da simetria de autonomia da vontade no 

Estado, inexistente quando atua em defesa do interesse público, seja pelo 
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fato de que o próprio contrato, enquanto supedâneo do negócio jurídico 

bilateral ou plurilateral não se adequa aos ditames do direito administrativo 

(MARTINS, 2009, p. 11). 

 

Diz-se, então, que se trata de contratos da Administração, pelo simples fato 

de um órgão público estar presente como parte, sendo tais contratos gênero, 

onde os contratos administrativos constituem espécie. 

 

Os doutrinadores estão longe de admitir como válida tal afirmação, existindo, 

no entanto, aqueles que consideram indiferente a denominação, desde que 

se reconheça a existência de contratos nos quais predominam o cunho de 

direito civil e aqueles em que o direito público se faça presente, existindo 

gradações de diferentes ordens (GORDILLO, Agustín, apud MOTTA, 2008, p. 

560). 

 

Dentro desse universo, os contratos administrativos têm outras 

características, além do elemento subjetivo. Sobre estes incidem normas 

especiais de direito público, sendo possível afirmar que o regime jurídico 

seria a principal marca da diferença entre os contratos administrativos e  os 

contratos da administração (CARVALHO FILHO, 2011, p. 160). 

 

Segundo apontamentos de Ricardo Marcondes Martins (2009, p. 6-8) e de 

Irene Patrícia Nohara (2014, p. 394-398), concebe-se a existência de três 

posições distintas entre os doutrinadores.  

 

Na primeira, a par dos contratos administrativos imersos em cláusulas 

exorbitantes, haveria também os contratos da administração, sob a égide do 

direito privado, tal como expôs Gaston Jéze e que teve no Brasil, como 

principal divulgador, Hely Lopes Meirelles, juntamente com Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, Diogenes Gasparini, Edmir Neto de Araújo.  

 

Numa segunda posição, ligada à tradição do direito germânico, exposto por 

Otto Mayer, os contratos administrativos não existem, o que se denomina 

como tais seriam atos administrativos unilaterais, com um contrato adjeto e 
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regras de preservação do equilíbrio econômico-financeiro, representado, 

basicamente pelas concessões e permissões de serviços públicos. Os 

verdadeiros contratos teriam amparo no direito privado, com cláusulas 

especiais aceitas pela parte, tal como defendem Osvaldo Aranha Bandeira de 

Mello e Celso Antonio Bandeira de Mello, dentre os quais o pai, Oswaldo, 

indicou o seguinte apontamento, em artigo da década de 1960: 

 

“Daí a conclusão: inexiste contrato administrativo. Alguns atos 

administrativos são complementados por contratos sobre a 
equação econômico-financeira a eles pertencentes. Aliás, tal se dá 
tão-somente com a concessão de obra ou de serviço público. Os 

outros pretensos contratos administrativos não passam de 
contratos de direito privado, com regime especial, porque a lei 
assim dispõe e os administrados, ao perfazerem o acordo de 

vontades, aderiram aos seus dispositivos, que se tornaram 
cláusulas contratuais, ou as próprias partes, no ajuste, 
aquiesceram em lhe dar regime especial.”(MELLO, 1967, p.31).  

 

Sob essa ótica, apenas a avença econômica seria objeto de ajuste, 

porquanto tudo o mais estaria submetido ao regime de direito público e, 

portanto, afastados da livre disposição, por impossibilidade de sobrepor-se a 

vontade de terceiros ao interesse público. Atualmente, no entanto, admite -se 

que a existência de cláusulas fixadas de forma unilateral pela Administração, 

não desnatura o contrato (NOHARA, p. 395). 

 

Finalmente, para outros, seguindo a linha de Allan-R. Brewer Carías, o que 

não existe são os contratos da administração, ou seja, aqueles em que o 

Poder Público admite contrair relações reguladas pelo direito civil, sem as 

cláusulas exorbitantes que caracterizam o poder do príncipe e impõem uma 

posição de vantagem ao Estado, em nome da defesa do interesse público. 

Nessa posição, encontram-se outros nomes de peso: Carlos Ari Sundfeld e 

Lucia Valle Figueiredo. 

 

Muito se debate a respeito dos fatores que caracterizam um contrato 

administrativo, sendo insuficiente e imprecisa a afirmação de que este se 

constitui de ajustes em que a Administração Pública integre um dos polos.  
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Mauro Roberto Gomes de Mattos (2001, p. 68-69) procura sintetizar as 

teorias sobre contrato administrativo, identificando a  vinculação entre seu 

objeto e o fim jurídico de direito público, elegendo alguns critérios: 

 

Critério Subjetivo, pelo qual seria Administrativo o contrato 
em que a Administração compareça como representante dos 
interesses públicos. Critério Formal, em que a existência de 
cláusulas adesivas, sem a discussão com a outra parte, seria 
o principal elemento de identificação, porquanto sua 
interpretação iria requerer o acesso a leis, regulamentos, 
decretos, todos típicos e determinantes aos órgãos 
administrativos. 

 

Esse último tangencia outra teoria fundada na atribuição jurisdicional, de tal 

forma que seriam privados os contratos em que se utilizasse do direito civi l 

para a solução de controvérsias e administrativo aqueles em que o direito 

público fosse demandado.  

 

Teoria interessante é a que avança no estudo do contrato administrativo 

como sendo a tradução de um ato administrativo em que concorre a vontade 

de vários agentes, sendo a Administração Pública um deles ou, em outras 

palavras, ato administrativo bilateral (MARTINS, 2009, passim). 

 

A circular 477 da SUSEP assumiu essa perspectiva de acordo de vontades, 

sendo desimportante a denominação atribuída: 

 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos 
ou entidades da Administração Pública (segurado) e 
particulares (tomadores), em que haja um acordo de 
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

(SUSEP, 2013). 
 

Sob esse signo, os contratos expressariam interesses comuns, ocasião em 

que são denominados de convênios ou consórcios, nos quais as partes 

acorrem em busca de um mesmo interesse, contrapondo-se ao que seriam 

os contratos administrativos em sentido estrito, dominados por interesses 

contrapostos.  
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Comportam ainda uma divisão: aqueles submetidos exclusivamente ao direito 

público e outros em que comparece também o direito privado, como por 

exemplo, nos contratos de locação, tendo a Administração Pública como 

locatária. 

 

A definição legal determina que os contratos firmados pela administração 

pública sejam contratos de adesão com características definidas em lei, tal 

como se depreende dos Artigo 54 e seguintes da lei 8666 (BRASIL, 1993). 

 

O contrato firmado com a Administração não deixa margem à negociação dos 

termos estipulados; apenas os aspectos econômicos estão sob o controle do 

licitante até o momento em que sua proposta é apresentada.  

 

A validade desse contrato por adesão decorre da própria lei que o constitui e 

também do fato de que preserva o equi líbrio econômico-financeiro presente 

no momento da sua assinatura. Ainda que o contratante tenha o poder de 

alterar os termos estipulados durante a vigência, nunca poderá fazê-lo em 

detrimento do contratado.  

 

Essa questão encontra-se em discussão no Projeto de Lei 559, do Senado 

Federal, agora projeto 6814 da Câmara Federal, no qual se observa uma 

tentativa de relativizar a manutenção do equilíbrio, ao mesmo tempo em que 

limita o poder da administração em utilizar as cláusulas exorbitantes, tal como 

se depreende do Artigo 87 da Emenda 67: “O instrumento de contrato poderá 

prever a assunção integral de riscos pelo contratado, hipótese em que não 

será admitida qualquer alteração de direitos e obrigações entre as partes.” 

(SENADO FEDERAL, 2013). 

 

Há, inclusive, a opção de renúncia pelo contratado a qualquer pleito de 

reequilíbrio econômico financeiro, eliminando-se, dessa forma, a 

possibilidade de repactuação. 

 

Quando tratamos dos contratos entre particulares, o equilíbrio entre as partes 

é ponto fundamental, além da observância dos bons costumes, termo que 
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não se constitui em expressão absolutamente precisa, não possui 

determinação delimitada.  

 

Ainda assim, as exatas consequências da expressão oriunda do direito 

romano do pacta sunt servanda, ratificada pelo direito canônico, como 

expressão de submissão aos preceitos divinos, não mais resiste a condições 

de desequilíbrio entre as partes e, sob o código de defesa do consumidor, 

cláusulas consideradas abusivas podem ser imediatamente retiradas do 

escopo de validade, desobrigando-se a parte hipossuficiente de cumprir suas 

determinações (LORENZETTI, 2011, p. 47). 

 

O legislador não se ocupa de trabalhar essas questões, exatamente porque 

se espera que sua produção esteja amparada na generalidade de situações 

capazes de abranger comportamentos futuros e impossíveis de serem 

determinados a priori, sob o risco de perder o caráter da generalização, 

tornando-se específico. O judiciário, por outro lado, não se submete a esses 

desígnios, pois cabe-lhe avaliar o caso que se torna único, determinado, 

específico, de tal forma que nesse momento tem a oportunidade de aplicar a 

regra geral ao assunto particular, ajustando as decisões de acordo com os 

preceitos morais do julgador. 

 

 

2.2 AS CLÁUSULAS EXORBITANTES COMO FATOR DE 

DIFERENCIAÇÃO 
 

A maior parte dos doutrinadores optou pelo critério em que se identificam 

cláusulas exorbitantes do direito comum, estando a Administração num 

patamar superior ao do particular que com ela contrata, de tal forma que lhe é 

possível, com amparo legal, instabilizar o vínculo, alterando unilateralmente o 

quanto pactuado ou extinguindo unilateralmente o vínculo, ressalvada a 

garantia dos interesses patrimoniais da outra parte (MELLO, 2011, p. 552-

553). A exorbitância é a razão de ser do direito dos contratos administrativos; 

é a razão pela qual um contrato público deve ou não ser considerado 

diferente de um contrato privado (GIACOMUZZI, 2011, p. 31). 
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Giacomuzzi (2011) denomina de exorbitância interna ou direta, 

correspondendo aos itens que afetam diretamente a execução do contrato, 

como o direito de fiscalização ou a possibilidade de resolução unilateral, 

separando-a da exorbitância externa ou indireta, cuja melhor explicação 

surge do exercício do poder do príncipe. 

 

Em pesquisas mais recentes, juntamente com a presença dessas cláusulas 

excepcionais, consideram-se, ainda, dois elementos: a definição legal e sua 

afetação ao serviço público.   

 

Em realidade, para que obtenha esse epíteto, o contrato deve reunir as 

previsões legais que autorizam o poder de exorbitância por parte da 

administração pública, mediante a inserção de cláusulas que viabilizam o 

exercício desse poder diferenciado, denominadas pela doutrina nacional de 

exorbitantes, também conhecidas por cláusulas institucionais (LEAL, 2011, p. 

357), consistente em autorização legislativa para que a Administração possa 

se utilizar de poderes excepcionais, quando comparados com os particulares.  

 

De acordo com a Lei 8666, diversos elementos se unem para compor o que 

possa ser denominado de contrato administrativo, a começar pela definição 

do que será considerado como tal, para efeito legal (parágrafo único do artigo 

2º): “ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo 

e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação 

utilizada.” (BRASIL, 1993). 

 
 

Prossegue o texto legal com a fixação das cláusulas necessárias (artigo 55) e 

as garantias que devam ser levadas em consideração como forma de 

efetivar-se a avença (artigo 56), dentre as quais o seguro-garantia, ao lado da 

fiança bancária e do depósito-caução em dinheiro ou títulos do governo. 
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Contrato administrativo seria, então, apropriando-se da definição sugerida por 

Celso Antonio Bandeira de Mello (2002, p. 558): 

 

A avença entre a Administração e terceiros, na qual, por 
força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a 
permanência do vínculo e as condições preestabelecidas 
assujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, 
ressalvados os interesses patrimoniais do contratante 
privado. 

 

 

Não se pode negar a existência de um acordo de vontades: “acordo de 

vontades em que o Estado é parte, destinado à execução de um serviço 

público ou de um fim de interesse público, contendo cláusulas exorbitantes e 

derrogatórias do direito comum.” (MOTTA, 2008, p. 556). 

 

Totalmente diversa é a afirmação de que contrato administrativo corresponde 

a um ato administrativo bilateral, propondo-se, inclusive, a eliminação do 

termo contrato, com o fito de se eliminar a confusão com o i nstituto próprio 

das relações entre particulares (MARTINS, 2009, p. 14), rendendo-se, no 

entanto, à fixação da palavra e da expressão contrato administrativo, já 

consagrada por todos.  

 

Contratos administrativos propriamente ditos seriam aqueles em que 

prevalecem interesses contrapostos entre a Administração e o particular. 

Aquela pretende a realização de um interesse público; este, o recebimento de 

uma prestação pecuniária (MARTINS, 2009, p. 16). 

 

Em tal classificação há lugar para os ajustes em que a própria legislação 

admite a presença de regras de direito privado, tal como expressamente 

estipula a Lei 8666 no parágrafo 3º, do artigo 62, para os contratos de 

seguro, financiamento e de locação, quando o Poder Público é locatário 

(BRASIL, 1993). 

 

Irene Nohara (2014, p. 399) oferece uma definição de contrato administrativo 

em sentido restrito, na qual se verifica a presença do ajuste de vontades, a 
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proteção do contratado e a defesa do interesse público: “o ajuste de vontades 

firmado entre a Administração Pública e terceiros regido por regime jurídico 

de direito público e submetido às modificações de interesse público, 

assegurados os interesses patrimoniais do contratado”. 

 

Independente dessa discussão, é necessário apontar que tais contratos têm 

suas peculiaridades e se compõem exclusivamente por escrito, atendendo o 

requisito de formalismo previsto na legislação. Entre suas características 

estarão presentes ainda a comutatividade, confiança no contratado que 

demonstrou melhores condições do que outros com quem concorreu e a 

bilateralidade, porquanto determinará obrigações recíprocas (CARVALHO 

FILHO, 2011, p. 165). 

 

Outras exigências que lhes são próprias estão vinculadas a princípios de 

direito público, como a publicidade, do qual resulta a obrigatoriedade de q ue 

os ajustes tenham existência formal; a defesa do interesse público, a garantia 

de condições iguais entre os concorrentes, a procura pela melhor alternativa 

à Administração, princípios e condições que impõem a licitação prévia como 

instrumento à formação desses contratos; finalmente, a gama de cláusulas 

exorbitantes que, embora tenham a capacidade de instabilização dos 

contratos, encontram como limite a necessária manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro (NOHARA, 2014, p. 399). 

 

Hely Lopes Meirelles trouxe à baila o que chamou de contrato semi-público, 

celebrado sob a égide do Direito Privado, mas com relativa supremacia do 

Poder Público em função de previsões e formalidades previstas em lei 

(MOTTA, 2008, p. 559). 

 

O exercício da desigualdade contratual está fundada na defesa do interesse 

público, do direito da sociedade de sobrepor-se aos interesses particulares, 

direito indisponível que se manifesta pela presunção de legitimidade dos atos 

administrativos, pelo amplo controle e fiscalização dos contratos, pela 

possibilidade de impor sanções ao contratante privado (MELLO, 2002, p. 

554). Essas as justificativas para que nos contratos em que o Estado ou seus 
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representantes, dado que se encontram no exercício de um múnus público, 

em defesa de direitos primários da sociedade, possam exercer uma 

supremacia sobre o particular. Nesses, não se faz presente a igualdade de 

condições entre as partes. No conflito entre os interesses do particular 

contratado e do Estado contratante prevalecerão os pertencentes a este 

(CARVALHO FILHO, 2011, p. 166). 

 

Entretanto, Celso Antonio Bandeira de Mello (2002, p. 556 e 557) defende 

que os poderes exorbitantes conferidos à Administração nada têm de 

contratuais, estão fora de qualquer avença, decorrem da prática de atos 

unilaterais que lhe são atribuídos pelas normas por cuidar de interesses 

maiores da sociedade. 

 

Importante estabelecer uma comparação diferenciadora das características 

do contrato entre particulares, regulado integralmente pelo direito civil e 

aqueles em que a tônica é a do direito público.  

 

Inicia-se pelo item mais importante que vem a ser a finalidade, esta há que 

ser exclusivamente pública nos contratos administrativos e, antes da 

formalização do instrumento, há que ser motivada e submeter-se ao processo 

de licitação.  

 

Em relação ao elemento subjetivo, dos particulares espera -se a capacidade 

civil dos contratantes; das autoridades, espera-se a competência. Se por um 

lado, o Poder Público tem ao seu dispor as cláusulas exorbitantes, por outro, 

tem a obrigação de preservar o equilíbrio econômico e financeiro do ajuste 

(NOHARA, 2014, p. 399). 

 

Parece haver lógica na indicação de que o centralismo administrativo, a 

dependência do nosso desenvolvimento em relação ao Estado seja herança 

da metrópole portuguesa, na qual a revolução burguesa chegou muito tarde, 

de tal forma que o desembarque na colônia, em 1808, correspondia a uma 

bagagem cultural e a grupos de pessoas inteiramente devotadas ao papel 

que a Coroa representava e, nossa posterior independência, tinha uma eli te 



 31 

dependente do Estado, formada pelo Estado, trabalhando para o Estado 

(GIACOMUZZI, 2011, p. 298-299). 

 

Entretanto, a maior complexidade da nossa sociedade, a necessidade de 

investir em infraestrutura, a busca incessante por recursos, a pressão interna 

e externa pela contratação com o Poder Público tem feito aparecer avenças 

que pareciam impossíveis e reprováveis pela ótica da legalidade estrita. 

Tratam-se dos contratos inominados.  

 

Não por serem inominados, mas por cercarem-se de procedimentos típicos 

da liberdade vigente no direito privado. Exemplo típico é a locação de ativos, 

ajuste em que o particular realiza obras públicas e depois as aluga ao 

Estado, por prazo determinado, ajustado de forma a que possa amortizar os 

investimentos e realizar o lucro previsto (SPÖRL; NOGUEIRA, 2015, p. 193-

199). 

 

Essa modalidade de contratação parece desafiar os mecanismos legais 

disponibilizados ao administrador, na medida em que se diferencia da 

concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, escapando das 

definições presentes na lei 8987/95 (lei de concessões de serviços públicos) 

ou mesmo da lei 11.079/2011 (lei das parcerias público-privadas).  

 

Sob a combinação para locação de ativos, o particular arca com todos os 

investimentos na elaboração das obras, desde que estas requeiram a 

aplicação de técnica e expertise incomuns, distantes das obras padronizadas 

pela significativa complexidade em que esteja envolta. Essa condição é 

aplicável às hipóteses em que faltem recursos ao Poder Público, mas que 

mesmo assim não tenha interesse em permitir que a exploração seja 

transferida a terceiros, mediante concessão ou permissão (SPÖRL; 

NOGUEIRA, 2015, p. 197). 

 

A inspiração veio do desenvolvimento também recente nos contratos 

privados da locação denominada “built to suit”, construído para atender 

(tradução nossa), na qual o construtor assume o encargo de construir 
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determinado imóvel, atendendo as características ajustadas com um cliente 

que, em contrapartida, obriga-se a instalar-se naquele local e pagar o aluguel 

por um prazo longo, de forma a amortizar os investimentos realizados. 

 

Tal operação ingressou em nossa legislação recentemente, 2012, mediante a 

inserção do Artigo 54-A na Lei 8245/91, pela qual, mediante ajuste prévio 

entre locador e locatário, aquele realiza a compra de terreno, construção de 

imóvel e adaptações na exata forma pretendida pela outra parte que se 

compromete a manter-se como locatário por tempo suficiente à recuperação 

dos investimentos realizados pelo locador (BRASIL, 2012). 

 

Essa é uma experiência que apenas começa a ser desenhada e que não 

prescinde do devido processo licitatório na escolha do particular, mas que 

pressupõe a prévia definição das características a serem impressas na 

construção, a avaliação do investimento aplicado pelo particula r, o tempo 

estimado para a amortização desses gastos, a decisão de contratar a locação 

e não pagar pela obra e incorporá-la aos bens públicos. 

 

 

2.3 A RESOLUÇÃO UNILATERAL COMO CONTRAPONTO AO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO 
 

A Administração possui a prerrogativa de resolução unilateral, seja por 

interesse próprio, a bem do serviço público, seja por infrações cometidas pelo 

contratado. Tem também o dever de fiscalizar o objeto em execução e essas 

não são as únicas prerrogativas diferenciadas de que dispõe. Tais 

prerrogativas compõem os dispositivos presentes na Lei 8666, nos artigos 58, 

incisos I a IV e 65, inciso I (BRASIL, 1993). 

 

Nem por isso o particular será vitimizado ao assinar um contrato, pois, em 

seu favor, há garantias fundamentais que o levam a contratar com o Poder 

Público: a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. A contrapartida para o 

particular é uma proteção excepcional que resguarda o equilíbrio e o lucro 

(MELLO, 2002, p. 560). Regra de ouro do contrato administrativo, 
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configurada na proteção do contratado em relação à correção do preço, 

sempre que alterada a quantidade ou qualidade dos serviços (SUNDFELD; 

CAMPOS, 2011, p. 4), preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro da 

avença. 

 

Em resumo, as cláusulas excepcionais que caracterizam o poder exorbitante 

da Administração estariam fundadas no poder de alterar unilateralmente o 

contrato, de terminá-lo também de forma uni lateral (MARTINS, 2010, p. 17) e, 

acrescento, no dever de fiscalizar. Tudo isso, ponderado pela prerrogativa 

conferida ao particular e pelo dever da Administração em manter o equilíbrio 

econômico inicial. 

 

Não importa o que venha a transcorrer no curso da avença, não interessa 

que o Administrador Público venha a utilizar-se das prerrogativas de 

aplicação das cláusulas exorbitantes, o fato é que o particular estará sempre 

protegido dessas variações, preservando-se o equilíbrio verificado quando da 

assinatura do contrato, entendendo-se por equação o equilíbrio econômico e 

financeiro, a relação de igualdade entre as obrigações assumidas no 

momento do ajuste e a correspondente compensação econômica (MELLO, 

2011, p. 178). 

 

Como contraponto, deve-se apontar as discussões presentes no projeto de 

lei 559 (atual 6814 da Câmara dos Deputados) em relação à previa definição 

de uma matriz de risco associada aos novos contratos, pela qual haveria a 

possibilidade de afastar a obrigação de se manter o equilíbrio econômico-

financeiro, de inserir a responsabilidade do contratado por atos de força 

maior, pelo licenciamento ambiental (SENADO FEDERAL, 2013). 

 

O exercício do poder concedido pelas cláusulas exorbitantes ou que 

derrogam o poder particular não podem ser utilizadas aleatoriamente, ao bel 

prazer do contratante, eis que este se caracteriza pela sua completa 

submissão à lei e, ainda que lhe reste uma dose razoável de poder 

discricionário, ou seja, uma dose de interferência subjetiva do administrador 

na decisão a ser tomada (MELLO, 2011, p. 205), modificações em contratos 
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devem cumprir todos os requisitos exigíveis de um ato administrati vo, tais 

como a motivação, a justificativa, a publicidade, a finalidade, a causa, os 

requisitos formais de emissão (MELLO, 2011, p. 348 a 363). 

 

O marco regulatório das licitações públicas e dos contratos administrativos é 

exatamente a Lei 8666/93, com alterações posteriores e suplementações 

para tipos diferenciados de contratos, como concessões públicas e 

permissões. Esse diploma legislativo, oportuniza uma definição de contrato, 

no parágrafo único do artigo 2º, conforme já apontamos. 

 

Aplicam-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado (MOTTA, 2008, p. 556), mas a regulação 

efetiva é realizada por meio de preceitos de direito público. 

 

A lei se dedica às contratações para execução indireta de obras, ou seja, 

aquelas realizadas por empresas contratadas e não por equipe própria, 

hipótese em que se trataria de uma execução direta. O escopo principal 

inclui, ainda, as compras ou fornecimento de bens, a prestação de serviços e 

a alienação de bens públicos, operações definidas diretamente no artigo 6o 

da lei 8666 (BRASIL 1993). 

 

Pela ótica legal, obra abrange construção, reforma, fabricação, recuperação 

ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. Serviço é toda 

atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 

operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

Compra: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só 

vez ou parceladamente. Alienação: toda transferência de domínio de bens a 

terceiros. 

 

Essas contratações podem ser realizadas sob quatro regimes: empreitada 

global, empreiteira global por preço unitário, empreitada integral e tarefas, tal 
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como definidos na Lei de Licitações, no artigo 6o, inciso VIII, alíneas “a” a “c” 

e “e” (BRASIL, 1993). 

 

Ocorrida a resolução, o Poder Público pode assenhorar-se de todos os 

móveis, imóveis, equipamentos e ferramentas para dar prosseguimento ao 

objeto do contrato; em nome de manter a continuidade dos serviços, tem a 

prerrogativa de assumir por conta própria a execução. A mesma obrigação de 

continuidade dos serviços públicos impede que o particular venha a 

interromper sponte própria a execução dos trabalhos, mesmo quando esteja 

sem receber o que lhe for devido, observado o período máximo de 90 dias, 

definido em lei. 

 

O contratante tem a possibilidade de exigir a ampliação dos serviços 

encomendados em até 25% do montante originalmente ajustado, sem que o 

contratado tenha o direito de recusa, observando-se, entanto, a obrigação de 

reajustar os valores, de forma a restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro. 

 

Essas condições estão ausentes nos contratos típicos do direito privado, 

embora assinados por entidade pública, como ocorre com os contratos de 

locação, em que esta é a locatária, por exemplo. 

 

Outra condição inserida em todos os contratos administrativos e de difíci l 

aceitação pelo contratado é aquela relacionada com o princípio de 

continuidade do serviço público, pela qual o particular deve prosseguir com a 

execução, ainda que a Administração deixe de efetuar os pagamentos 

devidos. A possibilidade de resolver o contrato pressupõe que o atraso nos 

pagamentos tenha superado o prazo de 90 dias, nos termos do inciso XV do 

Artigo 78, da Lei 8666/93, conforme já decidiu o judiciário (STJ, 2008). 

 

A resolução para o particular não se processa de forma unilateral, 

prerrogativa de que só Administração desfruta. Para que possa interromper a 

prestação dos serviços terá que ir a juízo, obtendo a liberação da sua 

contraparte na obrigação ou firmar o distrato amigavelmente com o 
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contratante, condição em que estará apto a reclamar o ressarcimento dos 

prejuízos comprovados, incluindo os custos coma desmobilização, além dos 

pagamentos devidos pela execução.  

 

Essa é a leitura dos incisos I a III e parágrafos 1º e 2º,do Artigo 79, da Lei 

8666 que opõem a prerrogativa da Administração em terminar 

unilateralmente um contrato e a necessidade de que o contratada vá a juízo 

para realizar o mesmo intento (BRASIL, 1993). 

 

A exceção do contrato não cumprido presente nos contratos privados tem 

uma atuação atenuada nos contratos sob o regime público 

 

Na Lei 13303/2016, publicada em 30 de junho, conhecida como estatuto das 

estatais e empresas de economia mista, não está contemplada a resolução 

unilateral do contrato pela Administração nem a prerrogativa de ocupação 

provisória de bens, pessoal e serviços. Embora, em nosso entendimento, o 

princípio da continuidade dos serviços públicos possibilite o exercício dessa 

atividade, ao menos nos casos de resolução contratual ou, ainda, nas 

hipóteses de abandono da obra ou interrupção dos serviços. 

 

É certo que as empresas públicas ou de economia mista por estarem 

inseridas na atividade econômica concorrencial requerem maior autonomia 

de gestão para enfrentar os competidores. Entretanto, é triste a lembrança 

dos malefícios propiciados ao país pela licitação simplificada aprovada pela 

lei 9478/97 para a Petrobrás e que abriu caminho a outros tipos também 

simplificados de compras pelas empresas públicas. 

 

Uma das preocupações na atual lei está na permissão para as contratações 

integradas, passíveis de realização sem a prévia elaboração de projeto 

básico, porquanto a contratada assume a obrigação de elaborar, inclusive, o 

projeto executivo, a partir de anteprojeto de engenharia em que a 

Administração tenha definido linhas gerais da obra. 
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Apesar de indicado para as obras em que seja possível a inovação 

tecnológica, tais procedimentos foram adotados no regime diferenciado de 

contratação para as obras relacionadas à Copa do Mundo, resultando em 

fracassos homéricos em termo de eficiência, redução de custo ou segurança, 

como se viu com o VLT de Cuiabá, o Aeroporto de Fortaleza, o viaduto que 

desabou em Belo Horizonte, a Passarela Tim Maia no Rio de Janeiro, além 

de aplicação em obras em que a inovação tecnológica sequer existiu, como 

na pavimentação de rodovias (PINHEIRO, 2016). 

 

 

2.4 A LEI NA REGULAÇÃO DOS CONTRATOS ADM INISTRATIVOS 
E A FLEXIBILIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES  

 

Cabe à União regular a forma como se realizarão os contratos das 

administrações públicas diretas, indiretas, fundacionais, autárquicas de todas 

as pessoas de direito político, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

empresas de economia mista e empresas públicas, nos termos das 

disposições constitucionais, especialmente previstas nos artigos 22, inciso 

XXVII; 37, inciso XXI; e 173, parágrafo 1o, inciso III (BRASIL, 1988). 

 

As normas gerais previstas no artigo 22 acima citado foram 

consubstanciadas na lei 8666/93 que traz um longo regramento a respeito 

das características e elementos constituintes dos contratos públicos, a 

começar pela obrigatoriedade de que seja precedido de licitação, em cujo 

edital conste a minuta de todos os termos que constituirão a avença, sendo 

dispensado o procedimento licitatório apenas nas hipóteses previstas 

naquele diploma legislativo. 

 

Aspecto fundamental é que para obter a pecha de administrativo, um contrato 

há que ser integralmente regido pelas regras de direito público, no qual os 

interesses individuais sucumbem, na forma da lei, aos interesses maiores de 

toda a comunidade, interesses primários dos administrados ou ao “fato do 

príncipe”, medida governamental que afeta o equilíbrio do contrato (MELLO, 
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2011, p. 190), nos termos do que consta da lei 8666, em seu artigo 65, inciso 

II (BRASIL, 1993). 

 

Em realidade, há indicação de elementos específicos à sua caracterização, 

devendo existir pelo menos um deles: i) estar qualificado por lei como tal; ii) 

ter por objeto a execução de um serviço público; iii) conter as mencionadas 

cláusulas exorbitantes (LEAL, 2011, p. 354). 

 

Constarão do seu texto, obrigatoriamente, dentre outros, o seu objeto, o 

regime de execução o preço e condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os prazos de início das 

etapas de execução, de conclusão, de entrega, as garantias oferecidas para 

assegurar a execução, os direitos e as responsabilidades das partes,  as 

hipóteses de resolução. 

 

Interessa-nos, em especial, a avaliação das situações de inexecução ou a 

outras capazes de autorizar o exercício da prerrogativa de resolução 

unilateral.   

 

Observa-se, em primeiro, que por força da influência do antigo código civil, os 

legisladores e alguns doutrinadores ainda se referem à rescisão, mesmo 

quando os fatores que levam ao rompimento do contrato sejam posteriores à 

sua assinatura, situações em que nomem juris mais adequado é o de 

resolução, em contraste com aqueles fatores preexistentes ao contrato que 

levam à rescisão.  

 

Não se elimina a influência secular que espalhou os termos por várias 

gerações de advogados, juízes, doutrinadores, legisladores. Entretanto, a 

bem de se resgatar a precisão necessária, devemos ter presente que 

resolução é gênero e também espécie de rompimento do contrato. Enquanto 

espécie, refere-se a fatos que se verificam no decorrer do ajuste, tais como o 

atraso na execução, o desvio em relação ao projeto, a execução incorreta.  
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Outra espécie inserida no gênero é a rescisão, ruptura do contrato quando os 

fatos autorizadores são anteriores à assinatura como, a título de exemplo, a 

existência de fraude no processo licitatório.  

Usando a classificação apresentada por Arnaldo Rizzardo (2009, p. 192) : 

"Rescisão ocorre diante da formação nula, iníqua, ou anulável de um 

contrato. Desconstitui-se o negócio porque inexistiu um de seus elementos 

básicos, ou porque um vício contamina sua origem. b) Resolução é 

apropriada à falta de cumprimento, de inadimplemento, sempre 

superveniente, ou ocorrendo depois da formação do contrato".  

 

Em junho de 2016, houve a promulgação da lei 13.303, conhecida como 

estatuto jurídico da empresa pública e das sociedades de economia mista, aí 

consideradas apenas as que tenham receita operacional bruta superior a R$ 

90 milhões de reais e explorem atividade de produção ou comercialização de 

bens ou de prestação de serviços. 

 

Com a edição dessa lei, passados 18 anos, regulamentaram-se as 

disposições previstas no Artigo 173 da Constituição Federal, inseridas pela 

emenda constitucional 19, de 1998. 

 

O novo diploma legal informa que os principais contratos a que se refere 

seguirão preceitos de direito privado. Entretanto, há cláusulas exorbitantes 

que não se enquadram nessa definição: fiscalização, exigência de garantia e 

aplicação de sanções administrativas, por exemplo. Chama a atenção que a 

lei não traga a prerrogativa de alteração ou de resolução unilateral, condições 

eleitas como princípios caracterizadores do poder exorbitante da 

Administração (NOHARA, 2014, p. 402). 

 

A alteração contratual, por sinal, depende de prévio entendimento entre as 

partes, nos termos do seu Artigo 72: “... somente poderão ser alterados por 

acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da 

obrigação de licitar.” (BRASIL, 2016) 
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As previsões de instabilizar o contrato por meio de alteração unilateral nos 

termos previstos no artigo 65, inciso I da Lei 8666/93 foi ajustada como 

possibilidade de alteração mediante acordo entre as partes, no artigo 81, 

incisos I e II da lei 13303/16, “nas situações em que houver modificação do 

projeto para melhor adequação técnica ou quando necessária a modificação 

do valor contratual em decorrência de alteração quantitativa.” (BRASIL, 2016) 

 

Por sua vez, a possibilidade de pôr fim ao contrato de forma unilateral fica 

condicionada ao inadimplemento da contratada (parágrafo 1º, do artigo 82), 

sem que impeça a aplicação de multa. 

 
 
3. GARANTIAS DE OBRIGAÇÕES: O FUNCIONAMENTO GERAL E O 

SEGURO 

 

3.1 A GARANTIA GERAL 
 

Firmado um compromisso, o credor já possui a garantia geral do devedor 

quanto ao cumprimento da obrigação, podendo exercitar esse direito pelo 

acesso ao patrimônio deste, tal como dispõe o artigo 789 do código de 

processo civil: "O devedor responde com todos os seus bens presentes e 

futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições 

estabelecidas em lei". (BRASIL, 2015).  

 

A garantia geral substitui a concessão de garantia fidejussória específica do 

próprio devedor, mas este poderá reforçá-la com a vinculação de bens 

próprios, por meio de penhor, hipoteca ou anticrese, direitos reais, tal como 

consta do código civil brasileiro (artigo 1225, incisos VIII, IX e X), realizando -

se a especialização dos bens sobre os quais recairão a  execução, pelo 

penhor, hipoteca ou anticrese. 

 

Poderá, ainda, uti lizar-se do mecanismo da alienação fiduciária de bens 

imóveis, nos termos da lei 9514 (BRASIL, 1997) ou, ainda, do arrendamento 

mercantil operacional ou financeiro (leasing). Em todas essas situações, 
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eventual execução irá operar-se em face do devedor, cujos bens também 

garantem a dívida.  

 

Inexistindo a especialização de bens do devedor como forma de garantir o 

objeto da relação jurídica, ou seja, o implemento da prestação, há que se 

reconhecer um certo desconforto ao credor, pois, o seu acesso ao patrimônio 

da outra parte em caso de inadimplemento, pode ser frustrado, eis que 

aquela não se vê obrigada a manter incólume o seu patrimônio, podendo 

desfazer-se de forma lícita do quanto se acreditava seria a garantia 

disponível à execução.    

 

Vejamos, em complemento, a situação em que a garantia é prestada por 

pessoa distinta do devedor. Desse terceiro não se irá pretender que realize a 

prestação, mas sim que arque com as perdas e danos resultantes do 

inadimplemento (PASQUALOTTO, 2005, p. 25). 

 

O vínculo estabelecido pela obrigação tem uma face representada pelo dever 

de entregar uma prestação (débito) e, em caso de inadimplemento, ressalta a 

outra face configurada na responsabilidade que permite ao credor o acesso, 

pelas vias legais, ao patrimônio do devedor (WALD, 2012, p. 27). 

 

A relação entre o credor e o fiador tem a mesma conotação. A partir do 

instante em que a prestação não é entregue, nem o devedor propicia o 

pagamento das perdas e danos resultantes, nasce para o credor a 

possibilidade de exigir do fiador o equivalente econômico da prestação, as 

perdas e danos, sob a possibilidade de agir judicialmente para excutir do 

patrimônio do garantidor o valor correspondente ao prejuízo suportado.     

 

Constroem-se medidas preestabelecidas de garantia, determinadas pela 

vontade das partes e convencionadas no contrato, constituídas, quando há 

terceiros no papel de garantidores dispostos a disponibilizar bens reais, por 

meio do penhor, da hipoteca e da anticrese (ESPINOLA, 2005, p. 252-282). 

Quando a garantia não filia bens reais, móveis ou imóveis, tem-se a fiança, o 
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aval, o seguro e uma forma indireta de garantia, qual seja, a solidariedade de 

devedor que, em realidade, tem interesse direto na prestação. 

 

O penhor é qualificado em nossa lei civil como um direito real de garantia, e 

consiste na tradição efetiva de uma coisa móvel ao credor para segurança de 

seu crédito. A hipoteca é também direito real de garantia, recaindo sobre 

bens imóveis definidos na lei (ESPINOLA, 2005, p. 277 e 279).  

 

Fiança ou caução fidejussória tem característica distinta das garantias reais. 

Trata-se, em verdade, de um contrato, tendo por objeto a obrigação 

assumida por uma pessoa com o credor, obrigando-se a pagar a dívida de 

outrem, caso este não o faça. A fiança é uma das espécies de caução. Por 

sua vez, a caução é uma das espécies de garantia. “Garantia es el gênero y 

caucion es la especie”.(UNDURRAGA in ESPINOLA, 2005, p. 280). 

 

A anticrese consiste na entrega de um imóvel ao credor para que este receba 

os frutos e rendimentos em compensação da dívida, conforme definido no 

Artigo 1506 do Código Civil. 

 

Mas essas garantias ofertadas por terceiros há que ser consideradas 

acessórias da obrigação principal. Assim ocorre com a fiança, com a 

hipoteca, com o penhor, todos vivendo em função da obrigação principal, 

sem existência autônoma. Subsiste na dependência do outro e corre a sorte 

daquele que é o principal (PEREIRA, 2011, p. 93), em plena concordância 

com o artigo 92 do código civil: “Principal é o bem que existe sobre si, 

abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do 

principal.”(BRASIL, 2002). 

 

Verifica-se aí a ocorrência de responsabilidade sem a obrigação (WALD, 

2012, p. 29), utilizando os termos da teoria dualista, considerando que o 

dever de entregar a prestação está presente no contrato principal. 

Sobrevindo a falta e a responsabilidade do devedor por perdas e danos, essa 

responsabilidade é espargida ao fiador ou garante que assume o ônus de 

indenizar o credor. 
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Nas situações em que a obrigação principal extingue-se pelo cumprimento 

integral da prestação, a garantia segue o mesmo caminho e é também 

extinta. Por outro lado, sobrevindo a impossibilidade de entregar a prestação 

sem culpa do devedor, a relação acessória também será extinta, pois sua 

finalidade era garanti-la, mas se aquela restou impossível, esta deixa de 

existir (PEREIRA, 2011, p. 94). 

 

Na inexecução involuntária, resolve-se a obrigação, por motivos alheios à 

vontade do devedor, como a superveniência de caso fortuito ou força maior, 

impossibilidade de cumprimento em face de situação imprevisível, quebra da 

base objetiva existente quanto da contratação, onerosidade excessiva. Em 

tais situações, isenta-se o devedor do ressarcimento das perdas e danos 

(RIZZARDO, 2011, p. 252), salvo se já se estiver em mora antes de uma 

dessas situações de impossibilidade. 

 

Assim como ocorre na obrigação, a garantia também se resolve em perdas e 

danos.  

 

Sob o regime capitalista é que se constatou a transfo rmação dessa garantia 

especial em negócio, sua realização de forma organizada, com o intuito de 

lucro.  

 

Uma empresa contratada para executar determinada obra ou serviço procura 

uma instituição que possa apresentar-se como sua garantidora, mesmo que 

para isso seja necessário despender certa quantia, prêmio, no caso de 

seguro ou apresentar algumas reciprocidades e garantias adicionais, no caso 

de carta de fiança bancária, ou ainda obter de alguém próximo, a garantia da 

prestação por meio da hipoteca da um imóvel e, mesmo, recorrer a empresas 

que se organizam como instituições financeiras com o intuito de oferecer 

fiança, mediante a paga de um prêmio.  

 

Os procedimentos relacionados a garantias cuja atuação seja efetiva no 

sentido de promover a reparação das perdas e danos são formas eficientes 
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de evitar o litígio judicial, mecanismo que se adapta ao que Ricardo Luis 

Lorenzetti denomina de “fuga do direito”, tal como nos contratos 

internacionais imunizados, prevendo mecanismos neutralizadores da via 

judicial; frente ao inadimplemento se colocam garantias e não ações judiciais 

(LORENZETTI, 2011, p. 52). 

 

Em todas essas opções, terceiro não vinculado à obrigação principal ou ao 

objeto da prestação, comparece para oferecer o seu patrimônio em garantia, 

permitir, ao final que o credor tenha acesso aos seus bens em caso de 

inadimplemento do devedor. Realiza essa permissão por meio de enunciados 

performativos (PASQUALOTTO, 2005, p. 128), cuja eficácia se concretiza 

com a possibilidade do credor agir contra o patrimônio do garante.  

 

Inexistindo a especialização de bens vinculados ao objeto do negócio 

jurídico, o garante também não se vê obrigado a manter incólume o seu 

patrimônio, razão pela qual se procura um garantidor com um patrimônio 

excepcional e, preferencialmente, regulado por organismos governamentais 

que controlem a gestão desse patrimônio, de forma que os garantidos não 

sejam prejudicados pela insolvência futura do garantidor.  

 

A discussão sobre a garantia das obrigações, fundada especialmente na 

contratualidade, inclui como dever específico o cumprimento da prestação 

principal estabelecida, mas também os deveres laterais, os deveres de 

informação, de atuação segundo a ética, observando a estrita colaboração 

entre as partes, sem contar a obrigação de que se atenda ao objetivo social 

do contrato e a boa fé contratual. 

 

O término de um contrato, via de regra, ocorre por meio do seu escoamento 

normal, a sua completa execução, o adimplemento integral das obrigações 

nele expressas, como um elemento que atrai todas as atenções até esse 

grand finale (SILVA, 2006, p. 17). Mas, quando essa condição não é 

satisfeita, temos a sua extinção de forma irregular ou mesmo quando as 

condições antecedentes ao contrato tenham sido nulas, apresenta -se a 

possibilidade de anulação dos seus termos pela rescisão.  
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O código civil tem um capítulo dedicado exclusivamente à extinção anormal 

dos contratos: capitulo II, do título V no livro I da parte especial; ou seja, 

aquelas formas que diferem da simples execução do seu objeto, podendo 

então ocorrer pelo distrato, artigos 472 e 473, por verificação de cláusula 

resolutiva, tácita ou expressa, artigos 474 e 475, pela exceção de contrato 

não cumprido, artigos 476 e 477 ou por onerosidade excessiva artigos 478 a 

480 (BRASIL, 2002). 

 

Resolução está sempre relacionada com fatores supervenientes à formação 

do compromisso, pois, quando estes são anteriores ou simultâneos à 

assinatura, tem-se a rescisão. O motivo mais comum à resolução 

corresponde ao inadimplemento e este só pode surgir após a celebração do 

contrato, em virtude de causa superveniente à formação do vínculo 

(RIZZARDO, 2009, p. 251). 

 

Excetuando o inadimplemento, temos como primeira figura no código civi l, o 

distrato, pela qual as partes ajustam o fim da combinação, seguindo o mesmo 

ritual adotado para firmar o compromisso registrado no contrato que acabam 

de desfazer ou, nos casos em que a lei o permita, pela resilição unilateral, ou 

seja, pela iniciativa de uma das partes, operada pela simples notificação à 

parte contrária, sem a necessidade de acesso ao Judiciário, garantindo-se, 

no entanto, a remuneração por investimentos que esta tenha realizado.  

 

Existe o pressuposto de que todos os contratos trazem a permissão da sua 

resolução em caso de descumprimento da prestação pelo devedor, bastando 

caracterizar-se a mora que nos termos do artigo 397 do código civil, opera -se 

por essa simples falta: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no 

seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” (BRASIL, 2002). 

 

Há contratos com a previsão expressa de cláusula resolutória, como os 

contratos administrativos, nos quais, por força de lei e tendo por base o 

princípio da soberania do direito público, à Administração compete poderes 

especiais que extrapolam o equilíbrio existente nos contratos privados. 
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Dentre outros está a prerrogativa de resolver unilateralmente os contratos por 

falhas previamente designadas do contratado ou por razões de interesse 

público de alta relevância, nos termos do artigo 79 da Lei 8666: “A rescisão 

do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 

anterior”(BRASIL, 1993). 

 

Procura-se derivar dessa condição a possibilidade de aplicar regra similar 

nos contratos entre particulares, tendo por fundamento as disposições do 

código civil, artigo 474: “A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; 

a tácita depende de interpelação judicial.” (BRASIL, 2002). 

 

Nesta, procura-se alternativa de terminar um contrato sem o acesso ao 

Judiciário, mesmo em desacordo com a parte contrária e, por óbvio, sem que 

o demandante da resolução tenha que pagar perdas e danos, pelo contrário, 

possa cobrá-las. 

 

Já se vê que a hipótese esbarra em questões de ordem prática e de direito. A 

uma, porque se houvesse a concordância da parte contrária estaríamos 

diante de um distrato, uma combinação amigável em que as perdas 

recíprocas são consideradas e ajustadas no próprio termo que marca o fim 

da avença. A duas, porque inexistindo concordância da outra parte, nada irá 

impedi-la de comparecer a juízo com o fito de reclamar o que lhe é de direito.  

 

Ainda assim, permanecem as possibilidades de aplicação do regramento em 

situações de tal ordem que a manutenção do contrato deixa de ser viável, 

como exemplo, nos casos de falência da parte contrária ou, ainda, na 

hipótese de abandono da obra. Afirma-se que essa possibilidade também se 

manifesta quando a desídia é tamanha e evidente, tal como ocorre quando se 

constata, por meio de autoridades, a presença de trabalho escravo ou que 

lhe seja similar. Idêntica condição se verifica na comprovação de uso de 

trabalho infantil. 
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Tais situações excepcionais podem não resistir à discordância que leve a 

discussão a juízo, pois, a todos se garante o direito ao contraditório e o 

acesso ao Judiciário, regra de caráter constitucional “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” (BRASIL, 1988). 

 

As dificuldades em relação a essa alternativa de resolução unilateral são 

muito fortes, especialmente, porque sua livre aplicação resultaria num 

desequilíbrio incomum entre as grandes e as pequenas empresas. Aquelas 

com a possibilidade de fazer valer em seus contratos regra que lhe 

possibilitem o exercício constante da cláusula exorbitante que, por outro lado, 

não se aplicaria ao contratado.  

 

A legislação, nesse sentido, já marca com a proibição as cláusulas que se 

revestem do caráter meramente potestativo (CCB122), assim referidas pelo 

fato de possibilitarem apenas a uma das partes o direito de  exercer o atributo, 

por sua mera e simples vontade, sem controles ou marcações exteriores e 

fora do seu controle:”...entre as condições defesas se incluem as que 

privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de 

uma das partes.”(BRASIL, 2002). 

 

3.2. A SEGURADORA COMO ENTE ESPECIALIZADO 
 

De acordo com o CCB 818, “uma pessoa garante satisfazer ao credor uma 

obrigação assumida pelo devedor” (BRASIL, 2003). Não há previsão de 

condições especiais para essa pessoa. Basta que seja aceita pelo credor no 

papel de garante.  

 

De fato, como fiadores vemos acorrer a figura de pessoas físicas com 

patrimônio capaz de oferecer segurança ao credor, confiando que esta não 

irá promover a venda ou delapidação dos bens durante o tempo que durar o 

contrato.  

 

Registre-se que o patrimônio do fiador ficará à mercê de execução por parte 

do credor, caso a prestação não seja cumprida pelo devedor e este se recuse 
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a efetuar o pagamento dos prejuízos, hipótese em que a cobrança recairá 

sobre o fiador.  

 

Por outro lado, é factível que este seja solidariamente responsável se  

expressamente manifestou-se nesse sentido ou, caso não o tenha, se o 

inadimplemento estiver relacionado com a falência do afiançado (CCB 828), 

hipótese em que a execução poderá recair simultaneamente contra o 

devedor e o fiador, sem a necessidade de prévia tentativa de recebimento 

junto ao primeiro. (BRASIL, 2002). 

 

A fiança pode também ser prestada por instituições bancárias e financeiras, 

nos termos da circular BACEN 29/66, em que se obriga a observação de uma 

certa margem de segurança em relação ao capital e às reservas, ou seja, o 

saldo da fiança deve ser inferior a cinco vezes a soma do capital realizado e 

das reservas livres e nenhuma fiança individual pode superar 50% dessa 

somatória (BRASIL, 1966).   

 

Essa somatória foi alterada para o que se denomina patrimônio de referência, 

nos termos das resoluções BACEN 2802 e 2837 (BRASIL, 2000 e 2001). 

 

As exigências formuladas pelo Banco Central conferem segurança ao público 

e demonstra a existência de controle sobre as instituições, evitando que o 

fornecimento de fianças ultrapasse limites que ponham em risco a 

capacidade de honrar com os compromissos. Tais medidas representam 

segurança adicional para quem aceite a garantia formulada por meio de carta 

de fiança bancária. 

 

Nas situações em que o credor é o Tesouro Nacional, por conta de fianças 

bancárias de tributos federais, a circular BACEN 2715/1992 ainda exige o 

depósito compulsório de ao menos 60% dos saldos das fianças emitidas 

(BRASIL, 1992).  

 

Já as sociedades autorizadas a operar com seguros têm essa autorização 

presente nos artigos 42 e seguintes do decreto 60.459, de 31 de março de 
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1967 que regulamentou o decreto-lei 73/66, posteriormente modificados 

pelas leis 9.556/98 e 10.190/2001 (BRASIL, 1967). 

 

Estas são classificadas como instituições financeiras, organizadas 

obrigatoriamente como sociedades anônimas, ainda que com capital fechado, 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP que, 

inclusive, autoriza o funcionamento em cada modalidade de seguro 

pretendida, sob regras e condições estipuladas em legislação específica, 

sendo objeto de exploração empresarial, condição aceita de forma pacífica 

em todo o mundo (ALVIM, 1986, p. 180). 

 

O fato de operar com recursos captados junto ao público, administrar um 

fundo comum e, principalmente, ter a obrigação de retornar ao público sob a 

forma de ressarcimento de prejuízos, indenizações ou pagamento de 

obrigações são fatores que conduzem à cuidadosa interferência do Estado no 

segmento de seguros, visando a proteção do interesse da população e a 

tutela dos interesses dos segurados e beneficiários (STIGLITZ, 2001, p. 163).  

 

Há que se comprovar a existência de recursos suficientes formados por 

capital próprio, reservas técnicas, aplicações, prêmios arrecadados e, ainda, 

atender ao pressuposto de administração dos recursos de uma mutualidade. 

A sociedade seguradora é o fator unificador do seguro, constitui-se no 

elemento comum e caracteriza a natureza do contrato (VIVANTE apud 

STIGLITZ, 2001, p. 158). 

 

O funcionamento da seguradora no segmento de garantia de obrigações 

contratuais requer a apresentação de nota técnica com as regras de 

avaliação cadastral, procedimentos de taxação, plano de seguro aprovado 

pela SUSEP, além da existência de controles e regras específicas que 

atestem a solvência da companhia. 

 

Tal como ocorre em qualquer outro ramo, nesse segmento a seguradora tem 

a função de arrecadar prêmios à  formação de um fundo comum, necessário 

a fazer frente às reclamações de sinistros futuros, devendo atuar com base 
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em critérios técnicos e profissionais para administrar recursos que se 

mostrem suficientes para cumprir esse desiderato, constitui-se em 

“organização empresarial que opera profissionalmente ..., cuja finalidade 

consiste em honrar os compromissos contraídos com os segurados, terceiros 

e beneficiários” (STIGLITZ, 2001, p. 160, tradução nossa). 

 

Para tornar a questão ainda mais complexa, considere-se a figura do corretor 

de seguros, intermediário legalmente obrigatório entre segurado e 

seguradora: artigo 1º da lei 4594 (BRASIL, 1964). 

 

A complexidade e o paradoxo provêm do fato de que nas apólices de 

garantia o corretor comparece como representante do tomador na elaboração 

e aprovação do cadastro prévio, na negociação de taxas, na condução do 

contrato de contragarantia, na negociação em torno de garantias adicionais 

(colaterais) e na emissão da apólice.  

 

Emitido o contrato de seguro, tendo o segurado como beneficiário, é o nome 

desse corretor que se apresenta na apólice.  

 

Os seguros de fiança e garantia têm uma característica em comum: o 

responsável pelo sinistro coberto é previamente conhecido e será sempre o 

afiançado ou o tomador.  

 

No seguro de fiança locatícia, a lei de locações não permite a dupla garantia, 

conforme parágrafo único do artigo 37, da lei 8245: " ... É vedada, sob 

pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num 

mesmo contrato de locação" (BRASIL, 1991). 

 

Quando se trata de seguro garantia, o órgão regulador já deixa claro que o 

próprio contrato de contragarantia é objeto de negociação específica e livre 

entre as partes, conforme artigo 21 da circular SUSEP 477: " O contrato de 

contragarantia, que rege as relações entre a sociedade seguradora e o 

tomador, será livremente pactuado, não podendo interferir no direito do 

segurado". (SUSEP, 2013). 
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Logo, não é estranho exigir reforços à promessa do tomador de cumprimento 

das suas obrigações para merecer a emissão de uma apólice. Sem 

trocadilhos, é uma garantia ofertada ao garantidor, configurada sob a forma 

de um contrato, denominado de contragarantia ou de garantias colaterais, 

como nota promissória, aplicações financeiras, hipoteca de bens, alienação 

fiduciária, tendo a seguradora como beneficiária desses colaterais, sempre 

associados às apólices emitidas. 

 

No mínimo haverá a apresentação do contrato de contragarantia, documento 

que instrumentaliza a sub-rogação de direitos da seguradora em face do 

tomador e dos seus fiadores, além de autorizar a seguradora a exigir reforços 

na garantia, readequação de investimentos na empresa garantida, atuar 

preventivamente para evitar a dilapidação do patrimônio, cobrar os prêmios 

de seguros em atraso. 

 

Paga qualquer indenização, a seguradora tem dispositivos específicos para 

configurar a sub-rogação de direitos e exigir do causador dos danos o 

reembolso do quanto dispendido. Em particular, os artigos 346, 349 e 786 do 

código civil (BRASIL, 2003) e a súmula 188 (STF).  

 

A sub-rogação, no entanto, autoriza o manejo de ação de conhecimento para 

demonstrar o crédito existente e submeter-se ao contraditório exauriente, 

enquanto o contrato de contragarantia possibilita o manejo de ação monitória 

com imediata emissão de mandato de injunção, passível de ataque por meio 

de embargos. 

 

Nos embargos também se estabelece o contraditório, caso o devedor e os 

seus fiadores, solidariamente responsáveis, não admitam o pagamento do 

quanto reclamado. Ainda assim, o uso do procedimento monitório tem sido 

mais vantajoso do que a ação de conhecimento, pois o contragarantia 

sintetiza um título que embora não tenha poder executivo estabelece de 

pronto a relação entre a seguradora, o devedor e os fiadores.  
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Associados à concessão da garantia podem existir colaterais formados por  

títulos executivos extrajudiciais, situações em que haverá o uso da ação de 

execução, mais eficaz no plano processual à cobrança de débitos.    

 

Independente do tipo de ação a ser manejada, ocorrido um sinistro 

indenizado a garantidora tem a prerrogativa de agir contra o causador dos 

danos, no caso, o tomador e contra ele poderá ingressar em juízo utilizando-

se das ações disponíveis, tendo por base o instrumento de que dispõe para o 

exercício desse mister.  

 

Pode causar estranheza que a apólice, sendo contrato em nome próprio em 

benefício do segurado, tenha a proposta de seguro assinada pelo tomador, 

responsável pelo pagamento do prêmio.  

 

Mais correto seria denominá-lo de contrato em nome e benefício de terceiro, 

situação que não se enquadra na classificação usual que se utiliza apenas 

das indicações de seguro em nome próprio ou seguro em nome próprio em 

benefício de terceiros (STIGLITZ, 2001, p. 165-174).   

 

O nome aí referido é sempre o de segurado. A insuficiência da classificação 

tradicional se verifica não apenas para os seguros de garantia, mas também 

para os seguros de fiança locatícia, quando contratados pelo afiançado ou, 

ainda, pelo seguro de responsabilidade civil de administradores, no qual a 

empresa segurada, também denominada de estipulante ou de tomadora, 

contrata a apólice que tem como segurados os seus administradores e ela 

própria, sendo beneficiários os segurados, mas admitindo-se que um 

segurado ingresse com ação com outro segurado ou que a empresa acione 

um administrador.  

 

Enfim, as denominações clássicas quanto ao nome do seguro próprio o u de 

terceiros já não se mostram suficientes para abranger a gama recente de 

seguros desenvolvidos no mundo. Não obstante, o que não se pode perder 

de vista é que no segmento de garantia ao setor público o objeto do seguro 

será sempre o de proteger os interesses da Administração e, portanto, do 
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público em geral, frente a contratos firmados com empresas privadas, 

cabendo a estas a obrigação de oferecer a garantia de plena execução e de 

pagamento das multas que possam ser impostas (VALLEJO, 2015, p. 94).  

 

Registre-se que, em se tratando do setor público, as garantias indicadas pela 

legislação limitam-se a três tipos: fiança bancária, caução em dinheiro ou 

títulos da dívida pública e seguro de garantia. 

 

3.3. O SEGURO EM GERAL E O SEGURO DE GARANTIA NO 
CONTEXTO BRASILEIRO.  

 

Seguradoras obedecem a regramento específico, conforme parágrafo único, 

do artigo 757 do Código Civil: "Somente pode ser parte, no contrato de 

seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada".  

(BRASIL, 2002), constando do decreto 73, artigos 24 e 25 a determinação de 

que serão sempre organizadas como sociedades anônimas, com ações 

nominativas, devidamente autorizadas pela SUSEP e reservas técnicas 

aplicadas segundo determinações do Conselho Monetário Nacional (BRASIL, 

1966). 

 

Todas as diretrizes e normas para o seguro privado são fixadas pelo 

Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, órgão governamental 

presidido pelo Ministro da Fazenda ou, na sua falta, pelo superintendente da 

SUSEP, integrado também por representantes do Ministério da Justiça, do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, do Banco Central do Brasil e 

da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (BRASIL, 1966, art. 32 a 34). 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP é autarquia federal, ligada 

ao Ministério da Fazenda, responsável por aplicar a política fixada pelo CNSP 

e fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operações das 

sociedades seguradoras, resseguradoras, de previdência complementar 

aberta, capitalização e corretagem, cujo superintendente é escolhido pela 

Presidência da República. 
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O fato de ser organizado e fiscalizado pelo Estado sinaliza a importância do 

segmento para a sociedade, eis que as seguradoras são autorizadas a 

coletar recursos junto à população sob a forma de prêmios de seguros 

associados a riscos predeterminados, formar uma reserva que lhes garanta a 

solvência, de forma que possam devolver à sociedade sob a forma de 

indenizações, comissões, salários, despesas e outras formas, o montante 

acumulado, retendo o lucro que alimenta o interesse do empresário do setor 

(STIGLITZ, 2001, p. 50 a 52).   

 

Na contratação do seguro, existe sempre a busca pela proteção contra riscos 

definidos previamente, calculados por ferramentais estatísticos cada vez mais 

sofisticados e, ainda quando seja difícil determinar-lhes a frequência e 

severidade, os instrumentos de proteção colocados à disposição da indústria, 

como o resseguro, as reservas legalmente exigidas, o capital mínimo, as 

regras de solvência, propiciam o desenvolvimento em bases sólidas.  

 

Consta do código civil a definição do seguro, no artigo 757:  

 

Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 
predeterminados. (BRASIL, 2002). 

 

 

Há um elemento reconhecido por todos os doutrinadores e pela 

jurisprudência como fundamental à indústria do seguro: o mutualismo, 

agrupamento de recursos proveniente dos segurados, que contribuem por 

meio dos prêmios à formação de um fundo comum, ajustando-se numa  

verdadeira comunidade de riscos (STIGLITZ, 2001, p. 27 e 28).  

 

O mutualismo não se encontra nessa definição do artigo 757. Entretanto, 

seria impensável a instituição da atividade sem a administração de um fundo 

comum, livre de regras sobre a sua preservação.  

 

O contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e 
na boa fé, que constituem seus elementos essenciais. Além 
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disso, nesta espécie de contrato, a boa fé assume maior 
relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são 
dependentes das afirmações das próprias partes 
contratantes. (STJ, 2014a). 

 

Considerando a reserva da atividade a empresas legalmente autorizadas, as 

regras de funcionamento das seguradoras contemplam especificamente os 

cuidados para com os recursos coletados junto à mutualidade e nem se 

poderia pensar de forma diferente pela sua importância frente ao PIB 

brasileiro.  

 

O 3º Relatório dos Mercados Supervisionados para o ano de 2015 revelou 

uma participação das receitas do mercado segurador equivalente a 3,88% do 

PIB, considerando os seguros, resseguros, previdência e capitalização, num 

montante de R$ 198,5 bilhões, com reservas técnicas da ordem de R$ 550,9 

bilhões, representando 10,7% do PIB (SUSEP, 2015), sem incluir o seguro de 

saúde que é administrado pela ANS.  

 

Ora, em tal volume de arrecadação e provisionamento há que se reconhecer 

a importância do mutualismo ao desenvolvimento da indústria de seguro, 

ainda que não esteja indicada no código civil.  

 

Por meio do seguro realiza-se a minimização dos efeitos do sinistro, evento 

que corresponde à realização do risco, constituindo-se na técnica mais 

aperfeiçoada para lidar com as incertezas mensuráveis, na medida em que 

substitui o ônus da incerteza por um custo reduzido e predeterminado 

(AZEVEDO, 2010, p. 9 a 14). 

 

Além dos elementos subjetivos do seguro, o segurado e a seguradora, temos 

os demais elementos constitutivos juntamente com a mutualidade: o prêmio, 

o risco e o interesse legítimo (HALPERIN, 2016, p. 27). 

 

O risco corresponde a fatos capazes de impor prejuízos de ordem material ou 

pessoal contra os quais uma pessoa física ou jurídica pretenda se precaver. 

Mas, para que seja passível de proteção por meio de uma apólice de seguro, 
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os riscos devem ser gerenciáveis, o que significa submetê -los a algumas 

especificações: dispersão, incerteza, involuntariedade, passíveis de 

avaliação, não catastróficos (STIGLITZ, 2001, p. 189 a 197). 

 

Essa definição também implica que alguns riscos não são gerenciáveis, 

exatamente porque não cumprem todos os requisitos anteriores, como por 

exemplo os riscos catastróficos, os casos fortuitos ou de força maior.  

 

Para os gerenciáveis, aplicam-se diversos ajustes estatísticos, dentre os 

quais a regra fundamental conhecida como teoria do limite central: na medida 

em que aumenta o número de observações, a distribuição aproxima-se de 

uma curva normal (BUSSAB;MORETTIN, 2012, p. 279), pela qual se torna 

possível estimar as variáveis da população.  

 

Esse resultado tradicionalmente conhecido como lei dos grandes números, 

indica que as previsões de probabilidades de um grupo aproxima-se da 

probabilidade real desse evento na população, na proporção em que se 

amplia o grupo considerado, com um grau definido de incerteza.  

 

Para os riscos não gerenciáveis, as técnicas de tratamento estatístico 

tornam-se de aplicação muito mais complicada, seja pelo requisito de um 

grande volume de capital, como é o caso nos seguros de terremotos, 

inundações, secas, acidentes nucleares, seja pela inexistência das demais 

características: dispersão, principalmente.  

 

Alguns riscos não gerenciáveis não são seguráveis: as guerras, excetuando -

se as consequencias sobre riscos em curso, como no transporte marítimo. 

Outros, dependem de uma organização diferenciada e apta a lidar com os 

sinistros, como ocorre no seguro de sequestro; outros, requerem a utilização 

de instrumentos financeiros, como é o caso de terremotos.  

 

A classificação dos riscos gerenciáveis em termos de causa, local, tempo e 

objetividade são os responsáveis pela homogeneização que possibilita 

separá-los em bons ou maus e estabelecer uma gradação de probabilidade 
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de ocorrência que resulta no prêmio cobrado ou na decisão de não aceitar o 

seguro (HALPERIN, 2016, p. 9 e 10).  

 

O prêmio é a contrapartida do segurado pela garantia contra os efeitos da 

materialização dos riscos estipulados no contrato de seguro que é 

consensual na medida em que não requer forma especial à sua formação, a 

emissão de uma apólice registra o fato, mas mesmo sem ela, prova-se o 

contrato pela simples comprovação de pagamento do prêmio, nos termos do 

artigo 758 do Código Civil:  

 

O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou 
do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento 
comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. (BRASIL, 
2002). 

 

O contrato é bilateral e sinalagmático, pois, gera obrigações ao segurado e 

segurador, embora se coloque em discussão o fato de que as prestações de 

ambos não são equiparáveis, inclusive, porque o segurador nem sempre será 

levado a arcar com um prejuízo, bastando que o risco não se concretize.  E, 

quando vem a indenizar os danos decorrentes de um evento, sua 

participação é muito superior ao valor do prêmio, denotando imensa 

desproporção entre as prestações.  

 

Para suplantar esse tema a doutrina propôs a concepção de que mediante o 

recebimento do prêmio, o segurador assumiu a incumbência de proteger o 

interesse do segurado contra a realização do risco (GOMES, 1989, p. 473) e, 

desta feita, haja ou não o evento danoso, terá entregue sua contrapartida ao 

prêmio: a proteção contra os efeitos do risco.    

 

O contrato é sempre oneroso, não se concebendo a possibilidade de oferta 

de garantia sem a contrapartida do prêmio. Tem na boa fá objetiva a sua 

máxima expressão.  

 

Discute-se, no entanto, se é comutativo ou aleatório, considerado o contrato 

comutativo quando as prestações são previamente conhecidas e 
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aproximadamente equivalentes; aleatórios quando a prestação de uma das 

partes não é passível de prévia avaliação, quanto à extensão ou ocorrência, 

nem existe compatibilidade de valores entre as obrigações recíprocas 

(PEREIRA, 2003, p. 68). 

 

Argumenta-se em prol da comutatividade o fato de o seguro estar organizado 

em bases empresariais, amparado na uti lização de ferramentas atuariais e 

estatísticas, além da proteção por resseguro e regras de solvência que 

retiram dos agentes o caráter aleatório, porquanto o objeto comercializado 

pelo seguro estaria voltado à oferta de garantia contra os efeitos dos riscos 

determinados. 

 

Sob essa ótica, o prêmio recolhido pelo segurado refere-se á aquisição de 

segurança frente ao risco e, independente desse ter se realizado, a 

seguradora estaria sempre a postos para evitar os efeitos correspondentes. 

Assim, inexistente a álea, porquanto, houve a compra de segurança e a 

disponibilidade para prestá-la (AZEVEDO 2010, p. 68 a 74).  

 

A organização em bases empresariais, no entanto, não pode ser fundamento 

à exclusão da aleatoriedade, inclusive porque não a elimina, apenas reduz as 

suas consequências. Depois, em cada contrato encontra -se presente a 

incerteza característica do risco passível de ser assegurado (HALPERIN, 

2016, p. 15 a 16), além de não ser admissível a resolução do contrato de 

seguro por onerosidade excessiva ou por lesão, tal como soe ocorrer em 

contratos aleatórios (SANTOS, 2014, p. 6). 

 

 

3.4. O SEGURO DE GARANTIA E A EXECUÇÃO ESPECÍFICA  

 

A execução específica é a primeira condição que diferencia o seguro da 

fiança e, ao mesmo tempo, determina o caráter acessório de ambos pelo 

vínculo com a relação primária entre credor e devedor, perfeitamente 

identificados, assim como a extensão do quanto se pretende garantir ou 

afiançar.  
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No CCB 818, vamos identificar que a fiança situa-se no estágio da obrigação 

(Haftung), ofertando ao credor a satisfação das perdas e danos, ou seja, 

pressupõe o inadimplemento e o acionamento que se segue à inexecução ou 

execução parcial, como forma de mitigar a responsabilidade do devedor:" 

Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma 

obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra". (BRASIL, 2002). 

 

Não se pretende que o fiador venha atender a prestação, substituindo o 

devedor. Pelo contrário, o texto parte da premissa de que aquele deixou de 

cumprir o dever de prestar, tornando-se este obrigado a ressarcir os danos 

provocados ao credor.  

 

O seguro de garantia de obrigações contratuais assume postura um tanto 

diferente, pois o credor é instado a notificar a seguradora diante da mera 

possibilidade de inadimplemento, exatamente para que esta possa exercer o 

seu múnus que compreende a alternativa de executar, por meio de terceiros, 

a própria prestação. Esse o teor da cláusula 4.1 das condições especiais na 

modalidade de garantia do executante construtor, prestador de serviços ou 

fornecedor (segurado: Poder Público): 

 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
 
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo 
administrativo para apurar possível inadimplência do 
tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo 
segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e 
concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência 
apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, 
com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 

 

Como se percebe, a cláusula exige a notificação da mora, quando a 

prestação ainda é útil ao segurado e, portanto, a situação de inadimplência 

apresenta a possibilidade de ser sanada. Essa fase é denominada de 

expectativa de sinistro, exatamente porque o evento com capacidade de 

liberar o pagamento de qualquer indenização ainda não se encontra 
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formatado, sendo possível a purgação da mora e a retomada dos 

procedimentos normais para a execução. 

 

Tal condição ocorre em situações nas quais o órgão contratante se depara 

com atrasos significativos no desenvolvimento do projeto, constata que o 

contratante deixou de horar compromissos com fornecedores, houve 

diminuição do número de funcionários dedicados à obra, está atuando num 

ritmo que não lhe pareça possível cumprir os prazos ajustados, pleiteia 

aditivos inconciliáveis com a proposta comercial ou executiva.  

 

Enfim, situações caracterizadoras da expectativa de sinistro e que 

demandam a adoção imediata de procedimentos tendentes a impedir a 

imposição de prejuízos em função do atraso, abandono da obra, má 

qualidade na execução, número insuficiente de trabalhadores, dívidas com 

fornecedores, prenúncio de problemas trabalhistas.  

 

Interfere nessa definição a questão temporal, exatamente porque as 

prestações não são automáticas e imediatas, podendo estender-se ao longo 

de meses ou anos na construção de um edifício, uma estrada, ferrovia ou na 

prestação de serviços ou fornecimento de bens, sendo possível ajustar 

adimplementos parciais e contínuos.  

 

As condições capazes de caracterizar o inadimplemento também não são 

imediatas, havendo a sua formação por meio de incidentes observados no 

processo de fiscalização, identificados pela diminuição no ritmo de uma 

construção, na falta de atendimento ao mínimo de mão de obra alocada em 

determinada frente, na redução do número de equipamentos, no atraso na 

aquisição e entrega de matérias-primas ou de acessórios importantes à 

realização dos trabalhos.  

 

O dever de controle e fiscalização que integram o poder geral de gestão, em 

especial nos órgãos e empresas integrantes do poder público, tal como 

disposto na lei 8666/93, indicam a plena condição de identificar os indícios do 

inadimplemento, antes que este se efetive, obrigando a abertura de processo 
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administrativo, uma vez que a fiscalização é uma das cláusulas exorbitantes 

dos contratos.  

 

Quando o objeto do seguro é um contrato firmado entre pessoas privadas, a 

cláusula, por óbvio, já não se refere ao processo administrativo, mas cria um 

procedimento específico, formado pela obrigação de notificar 

extrajudicialmente o devedor, tal como se verifica pela cláusula 7 – 

Expectativa de Sinistro, item 7.1, das condições gerais do seguro, segurado 

do setor privado: “tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência do 

tomador que possa implicar em prejuízo, o segurado deverá imediatamente 

notificá-lo extrajudicialmente... remetendo cópia da notificação para a 

seguradora,....” (SUSEP, 2013). 

 

Novamente, está presente a mora na execução, porquanto ainda se admite a 

possibilidade de regularização, havendo a determinação de aviso à 

seguradora, registrando-se a expetativa de um sinistro.  

 

O fundamento desse aviso à emissora do contrato de seguro tem a função de 

habilitá-la a atuar ainda na fase de cumprimento da prestação (Schuld), eis 

que as condições gerais do seguro estabelecem essa condição. 

 

Realiza-se a substituição do devedor, sob administração da seguradora que 

assume o encargo de realizar a prestação, mediante o concurso de terceiros, 

especializados no mesmo segmento que o devedor, capazes de concluir o 

objeto, sob administração e inteira responsabilidade da seguradora.  

 

Não é raro que os indícios de inadimplemento estejam relacionados à perda 

da capacidade financeira do executante ou à demandada de mão de obra 

especializada ou, enfim, a uma condição transitória. Identificada a situação, a 

seguradora pode optar por financiar o próprio garantido, realizar o pagamento 

direto a fornecedores ou contratar a mão de obra necessária, ainda que a um 

preço maior, tudo para evitar que o inadimplemento se concretize, passando 

de expectativa à concretização de um sinistro.   
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A alternativa de financiar o próprio executante é particularmente importante 

quando a situação envolve contratos com o Poder Público, dado que as 

normas pertinentes a licitações não permitem a substituição do executante 

sem a abertura de um novo processo de licitação. Ora, a abertura de um 

novo processo pressupõe a resolução do anterior e, portanto, a 

caracterização do sinistro, demandando o pagamento de indenização diante 

de possíveis prejuízos.  

 

Restrição dessa ordem inexiste quando o contrato garantido foi firmado entre 

pessoas de direito privado.  

 

Logo, essa característica de atuação preventiva, anterior à caracterização de 

um sinistro, objetivando satisfazer a prestação, constitui um elemento 

diferenciador entre o seguro e a fiança, considerando que esta será acionada 

apenas no momento em que a inexecução se fizer presente, mas aquela 

apresenta a real possibilidade de evitar a própria inadimplência, realizando 

despesas adicionais para garantir a execução da relação jurídica principal, o 

contrato firmado entre o segurado e o garantido, o credor e o devedor. 

 

E não se diga que esse agir preventivo esteja relacionado tão somente com o 

dever geral de evitar a ocorrência de um sinistro, minorar o dano, ou salvar a 

coisa tal como estipula o CCB 779: “O risco do seguro compreenderá todos 

os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos 

ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar a 

coisa.”(BRASIL, 2002). 

 

Fosse assim e não haveria a preocupação em diferenciar o sinistro da 

simples expectativa. Quando se instaura a expectativa, o tomador pode ser 

instado a solucionar todos os problemas, pois, passa a ter o risco de não 

obter limites de garantia para utilizar em outros contratos, eis que a 

seguradora imporá restrições à emissão de novas apólices e mesmo outras 

seguradoras ficarão menos confortáveis em fornecer garantias diante da 

notícia de um sinistro em regulação.  
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A substituição do executante, as despesas adicionais para financiar a 

execução, o eventual pagamento direto de fornecedores são medidas 

mitigadoras do inadimplemento e têm por objeto evitar a caracterização do 

sinistro, mantendo-o como mera expectativa.  

 

Além do mais, o comportamento ativo obtem o benefício do estabelecimento 

de negociação entre as partes em busca de alternativas como a extensão do 

prazo,  a modificação do escopo, o pagamento direto a fornecedores, a 

cessão parcial do objeto, enfim, elementos capazes de propiciar que a 

prestação seja atendida.  

 

Eventual discordância do segurado em relação ao seu papel de mediadora e 

financiadora das soluções terá como consequência a liberação da 

seguradora em arcar com prejuízos adicionais, decorrentes dessa recusa, 

provado que poderia reduzir as perdas e danos.  

 

A experiências do mercado segurador na atuação com uma modalidade de 

garantia que prevê a retomada, a conclusão ou término de obra lançaram 

luzes sobre as dificuldades operacionais envolvidas com a execução 

específica, as quais devem ser previamente ajustadas entre as partes, de 

forma que se possa colocar em marcha o empreendimento objeto do 

contrato.  

 

Um detalhamento das providências relacionadas com a conclusão de 

edifícios residenciais oferece informações importantes sobre as dificuldades 

superadas em cada situação. A descrição a seguir procura lançar luzes sobre 

as etapas fundamentais dessa operação. 

 

Admitindo-se que o empreendimento seja instaurado sob as condições de 

sociedade de propósito específico ou da proteção do patrimônio de afetação, 

a seguradora procura certificar-se de que se realize a formação do comitê de 

adquirentes, o qual tem a prerrogativa de acompanhar o andamento da obra, 
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inclusive, com acesso à contabilidade, controles e contas bancárias do 

executante ou incorporador. 

 

Fundamental que se estabeleça esse órgão de controle e decisão seja pela 

ampliação dos controles sobe a construção, seja pela aplicação dos recursos 

oriundos da venda de unidades, mas principalmente, pela possibilidade de 

detecção de problemas relacionados à continuidade, tais como o efetivo de 

funcionários, o pagamento de fornecedores, o ritmo de execução, a qualidade 

dos serviços, os prazos.  

 

A partir dessa atitude criam-se as condições para instauração das  reuniões 

de de acompanhamento ou, em situações mais graves, reunião que se 

antecipa à resolução do contrato (pré-default) com a participação do agente 

financeiro, da seguradora, do incorporador, do construtor e dos 

representantes do comitê de adquirentes. 

 

Num encontro em que a resolução do contrato venha a ser discutida, 

procura-se averiguar, entre outros itens, se  o construtor tem condições de 

dar prosseguimento à execução e ganha um papel ainda mais relevante nas 

situações em que o incorporador seja o próprio construtor, isso porque o 

afastamento de um pressupõe o do outro.  

 

O afastamento do incorporador é tarefa que se impõe ao comitê de 

adquirentes nos termos da legislação pertinente , a chamada lei de 

incorporações imobiliárias: 

 

Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da 
insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios 
de afetação constituídos, não integrando a massa concursal 
o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, 
obrigações e encargos objeto da incorporação. (Incluído pela 
Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 1o Nos sessenta dias que se seguirem à decretação da 
falência ou da insolvência civil do incorporador, o condomínio 
dos adquirentes, por convocação da sua Comissão de 
Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos titulares de 
frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
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decisão, realizará assembleia geral, na qual, por maioria 
simples, ratificará o mandato da Comissão de 
Representantes ou elegerá novos membros, e, em primeira 
convocação, por dois terços dos votos dos adquirentes ou, 
em segunda convocação, pela maioria absoluta desses 
votos, instituirá o condomínio da construção, por instrumento 
público ou particular, e deliberará sobre os termos da 
continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de 
afetação (art. 43, inciso III); havendo financiamento para 
construção, a convocação poderá ser feita pela instituição 
financiadora.   
 
§ 2o O disposto no § 1o aplica-se também à hipótese de 
paralisação das obras prevista no art. 43, inciso 

VI. (BRASIL, 1964a). 

 

 

Necessária a adoção de medidas estritamente organizadas de forma a 

minimizar os prejuízos que necessariamente se impõem a todos os 

envolvidos, sempre que um construtor ou incorporador tenham que ser 

afastados ou tenham abandonado a obra, pois, no mínimo haverá o 

acréscimo de despesas com nova mobilização, contratação de vigilância, 

manutenção do canteiro e pagamento de despesas fixas como consumo de 

energia e água, mesmo que a obra esteja paralisada. 

 

A gravidade da situação dificulta a solução meramente administrativa e impõe 

a obtenção de amparo legal e a declaração judicial que permita alterar a 

documentação junto ao cartório de registro de imóveis, pois, uma 

incorporação imobiliária segue determinações previstas em lei e a alteração 

do responsável pela sua implantação é medida absolutamente necessária 

para se definir as relações de propriedade, as responsabilidades e, mesmo 

em caso de liquidação do empreendimento, a sua legalização.  

 

Instada a participar das discussões, a seguradora com a sua experiênciaem 

situações semelhantes orientará a notificação das partes, definindo uma 

pauta de atuação com a distribuição de informações prévias para análise, 

recomendando as medidas iniciais que serão urgentes,, caso já se tenha 

constatado, por exemplo, o abandono da obra. 
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Se o garantido já não se dispuser a participar das discussões e este exercer 

simultaneamente o papel de incorporador e construtor, situação mais comum 

em nosso mercado, este será notificado quanto à resolução contratual. 

 

O comitê de adquirentes assumirá a partir daí as principais tarefas, quais 

sejam, a realização de assembleia específica para decidir os passos 

seguintes, o pedido judicial para afastamento do incorporador, o 

levantamento das condições econômico-financeiras do empreendimento, a 

verificação dos saldos bancários, a posição dos adquirentes inadimplentes, a 

assunção das medidas para a comercialização de unidades ainda não 

vendidas, a negociação com o agente financeiro.  

 

Dependendo das características do seguro contratado, a seguradora 

assumirá a tarefa de avaliar o estágio em que se encontra a obra, elaborando 

termo circunstanciado que servirá de base à orçamentação por parte de 

construtor substituto.  

 

Em conjunto com o comitê de adquirentes e agente financeiro, a seguradora 

providenciará levantamentos específicos para aquilatar a regularidade 

trabalhista e previdenciária, contas a pagar, ordens de aquisição de materiais 

ainda em aberto, materiais em estoque, ordens de pedidos de instalações de 

água, luz, gás, regularidade do processo de construção na prefeitura local, 

recolhimento dos tributos, vigência do seguro de riscos de engenharia, 

compromissos de compra e venda de unidades comercializadas, contratos de 

compra e venda, relação de adquirentes inadimplentes, posição de cada 

contrato de unidades comercializadas.  

 

Os procedimentos descritos são importantes e devem ser complementados 

com as medidas para decidir sobre a inversão de recursos no próprio 

empreendimento, considerando, inclusive, que nem todos os seguros 

garantem a diferença de recursos resultantes da retomada da obra. 

 

A partir de então, tem início os trabalhos técnicos de retomada, com a 

realização de vistorias periódicas de acompanhamento da execução, de 
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fiscalização, de acompanhamento que pode chegar ao nível de pagamentos 

direto a fornecedores, folha salarial e encargos, recolhimento de impostos. 

 

A escolha de um construtor substituto também requer cuidados especiais, 

como a análise da sua ficha cadastral, verificação do seu contrato social ou 

estatutos, balanços patrimoniais, parecer de auditores independentes, 

balancete, apresentação do seu próprio seguro de garantia de obrigações 

contratuais.  

 

Ajustados os procedimentos, as negociações e ajustes entre todas as partes 

há que ser reduzida a escrito com todas as regras à administração da 

retomada, estipulando-se o escopo de atuação da empresa contratada, bem 

como as tarefas atribuíveis a quem for designado o papel de administrador, 

normalmente, uma empresa designada pelos interessados e paga por meio 

do seguro de garantia de conclusão, de retomada ou término de obra. 

 

Essas tarefas incluem itens como conferência da planilha de levantamento de 

serviços, relatórios de vistoria,  atuação sobre as pendências identificadas 

nos relatórios, contratação de mão de obra complementar ou subcontratação 

de serviços, verificação do recolhimento das parcelas pertinentes às 

obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, mensuração dos serviços 

executados, acompanhamento de aplicação dos recursos, acompanhamento 

do cronograma físico-financeiro. 

 

Verifica-se dessa forma que a execução específica ou o acompanhamento 

dessa execução por parte da seguradora requer acordos prévios ao 

surgimento do problema, em geral definidos no momento da contratação do 

seguro, assim como a elaboração de manuais de operação que determinem 

condições adaptáveis às situações práticas.  

 

 

3.5. DEFINIÇÃO DO OBJETO DA  GARANTIA: OS  CONTORNOS DO 
SEGURO E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
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Ao conceder a oportunidade do credor acessar o patrimônio daquele que 

oferece garantia, sob a condição de que o devedor não satisfaça sua 

obrigação, a legislação acorre no sentido de evitar excessos no uso dessa 

via. Em especial, os negócios jurídicos benéficos são interpretados sempre 

de forma estrita, como estipula o CCB 114: “Os negócios jurídicos benéficos 

e a renúncia interpretam-se estritamente” (BRASIL, 2002).  

 

Essa interpretação evita que se ofereça benefício maior do que o prometido 

ou em condições inadequadas ao tráfico comercial ordinário, existindo para o 

caso especial da fiança, o impedimento a interpretação extensiva, superior ao 

quanto definido no instrumento de sua formação, eis que esta será sempre 

fornecida por escrito, para valer como instrumento de execução: “CCB 819. A 

fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva” (BRASIL, 

2002). 

 

Da mesma forma, o seguro estará em todas as ocasiões representado pela 

apólice e, em casos excepcionais, pela prova de pagamento do prêmio, 

observando-se que esta situação requer o complemento ou informações 

adicionais sobre o objeto do seguro, o interesse a ser garantido e o risco 

(IMHOF, 2014, p. 8).  

 

Seja o seguro, a fiança pessoal ou bancária, a garantia real, a alienação 

fiduciária, o importante é que existirá sempre a necessidade de especificar 

detalhadamente o objeto ao qual a garantia estará vinculada, ou seja, os 

mecanismos que possibilitam acionar o garantidor para suprir a falta do 

credor no contrato original.  

 

Mas, é bom que se antecipe, o seguro não se confunde com a fiança, sendo 

modalidades distintas para a garantia de obrigações, em particular porque 

numa apólice o que se constata é o fato de que a seguradora assume uma 

obrigação própria e não de terceiro (RUEDA, 2012, p. 199) e, ainda assim, 

limitada aos riscos definidos e ao valor assegurado. 
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Entretanto, ambos os institutos, assim como a garantia real e a alienação 

fiduciária, são todos causais. Por um lado, estão intrinsecamente ligados a 

uma relação-base, a um negócio em cujo seio está a origem dessas 

garantias. Por outro, dependem que se demonstre a ocorrência do 

inadimplemento, a causa da reclamação, não se prestando a atender ao 

pedido puro e simples do credor. 

 

Essa característica os diferencia de outros aos quais falta esse aspecto de 

causalidade, tal como no aval, na nota promissória, no título cambial, 

instrumentos de cunho negocial, firmemente adotados como garantias.  

 

Não por acaso, inexiste causalidade nos papéis que dispensam o vínculo 

com uma relação-base; nos instrumentos que aparelham negócios jurídicos, 

mas dotados de negociabilidade, providos de cartularidade e executividade 

pela simples exibição do documento.   

 

Distanciam-se, também, das garantias à primeira demanda, pouco 

conhecidas em nosso país, mas com funcionamento muito próximo ao da 

fiança bancária, nos quais ao credor não se exige a prova do prejuízo, nem 

do inadimplemento do devedor. Basta o pedido ao banco emissor da fiança 

para que o valor seja pago.  

 

Esse caráter corresponde à definição da garantia como acessória ou 

autônoma da relação principal (POULLET in PASQUALOTO, 2005, p. 157).  

 

Se bem que o devedor tem à sua disposição o Judiciário, com medidas 

cautelares para evitar excessos por parte do credor. Isso é particularmente 

importante, porquanto, em nossa legislação a mora no adimplemento 

depende da própria satisfação do credor, compreende o tempo, modo e lugar 

de satisfação da prestação. Em outros termos, a mora que em outros países 

corresponde ao retardamento do dever no cumprimento, no Brasil inclui não 

apenas o tempo, mas a própria forma como é executada e até mesmo o luga r 

(MARTINS-COSTA, 2006, p. 97). 
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A insatisfação do beneficiário integra o conceito da mora, desde que se refira 

ao tempo, forma e lugar da prestação, podendo acionar o fiador para obter o 

ressarcimento das perdas e danos.   

 

Nesse sentido, a fiança oferece a oportunidade do benefício de ordem, pela 

qual o fiador tem a prerrogativa de exigir que os bens do devedor sejam 

acessados em primeiro lugar, obrigando-se a informar a sua exata 

localização e discriminação, salvo se renunciou expressamente a esse direito 

(CCB 818 e 819). 

 

Discussão importante é a de saber se a seguradora que emitiu apólice de 

garantia tem essa prerrogativa de acionar o direito de ordem.  

 

As condições especiais do seguro para contratos com o Poder Público 

exigem tão somente que o devedor seja intimado a promover o pagamento 

(SUSEP, 2013). 

 

O benefício de ordem é um procedimento que restringe o direito do credor e, 

como tal, sua validade haveria que estar prevista na lei, tal como na fiança, 

ou ajustada previamente entre as partes, exercício válido da autonomia da 

vontade. A concessão de tal benefício, pela regra geral dos negócios 

jurídicos benéficos (CCB 114) há que ser interpretada de forma estrita e, 

portanto, não se pode conceber a opção quando lhe falta a especificação 

prévia e aceita pelo credor (BRASIL, 2002). 

 

As cláusulas citadas exigem apenas a notificação ao devedor, o prazo para 

que regularize a situação denunciada, o aviso simultâneo à seguradora e a 

finalização dos procedimentos administrativos. Esses procedimentos, por 

óbvio, não incluem a ação de cobrança ou a execução de título judicial ou 

extrajudicial, denotando que o acesso ao patrimônio do garantidor, rectus, o 

pagamento da indenização, demanda apenas que se caracterize o evento e a 

recusa do devedor em promover sua regularização. 
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Não se afasta, é claro, o acesso do tomador ao judiciário para sustar o 

pagamento da indenização, instaurando a dúvida sobre a existência da dívida 

ou da sua execução pela falta de culpa do devedor, quando a 

responsabilidade subjetiva for determinante para a conclusão do objeto; pela 

ocorrência de caso fortuito pelo qual não se tenha responsabilizado; por atos 

do contratante ou outras causas impeditivas à constituição obrigação.  

 

No que se refere ao seguro, a expressa definição do objeto da garantia é 

consequência imediata dos artigos do código civil que tratam diretamente 

sobre o tema, na determinação do interesse legítimo e dos riscos 

predeterminados (art. 757), dos seus elementos essenciais (art. 759), dos 

riscos assumidos e sua caracterização (art. 760), da verificação desses riscos 

(art. 764), da preservação das condições sem agravamento (art. 768 e 769). 

(BRASIL, 2002) 

 

O objeto do seguro, nos termos do que considera o Conselho Nacional de 

Seguros Privados, por meio da sua circular 184, corresponde “à designação 

genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, pessoas, bens, 

responsabilidades, obrigações, direitos ou garantias”.(BRASIL, CNSP, 2008). 

 

De forma mais estrita, quando se refere ao seguro de garantia, seu objeto 

está definido como garantia ao fiel cumprimento das obrigações assumidas. 

 

Torna-se de fundamental importância que o objeto do contrato esteja 

definido, com a exata especificação das obrigações que serão garantidas e 

expressa exclusão dos itens que não integrarão o objeto do seguro.  

 

Tal condição integra a necessária especificação dos riscos que se pretende 

assumir em troca do prêmio, operação econômica ajustada entre as partes 

para satisfazer legítimo interesse do segurado, em caso de um sinistro, 

evitando prejuízos ao seu patrimônio (STIGLITZ, 2001, p. 186), protegendo o 

contratante contra “o risco de sofrer prejuízos como consequencia do 

descumprimento das obrigações do contratado”. (VALLEJO, 2015, p. 108). 

(Tradução nossa).  
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Conforme já assinalado, ao contrário do pagamento de indenização como 

caráter exclusivo, o seguro de garantia tem também a opção, nos casos em 

que tal condição seja possível, da execução específica da obrigação.  

 

O risco segurável corresponde ao evento de cuja probabilidade de ocorrência 

pretende o segurado proteger-se, evitando os danos dai decorrentes 

(STIGLITZ, 2001, p. 187) e, no que pertine a contratos firmados com 

executantes de obras ou serviços, o principal objetivo é assegurar a 

execução a contento, evitando a eclosão de danos decorrentes do 

inadimplemento dessa obrigação fundamental; o principal objetivo do seguro 

é proteger o credor contra os efeitos decorrentes do descumprimento da 

obrigação (VALLEJO, 2015, p. 94). 

 

A SUSEP estabeleceu em sua circular 477, o normativo aplicável a dois tipos 

de contratos: aqueles em que comparece como segurado o setor público e 

aqueles voltados ao setor privado (SUSEP, 2013). 

 

Considerando o objetivo de avaliar o papel da ABGF e, em particular sua 

atuação como gerenciadora do fundo garantidor de infraestrutura, sendo este 

exclusivo para obras públicas, vamos nos limitar a observar a modalidade do 

seguro que coincide com esse padrão. Informação ainda insuficiente, pois, o 

seguro é opção em segmentos para os quais o fundo garantidor não tem 

função, como em processos administrativos e judiciais, execuções fiscais, 

parcelamentos administrativos de créditos fiscais e regulamentos 

administrativos. 

 

Para que a comparação possa surtir efeitos, devemos nos limitar a obras e 

serviços, excluindo publicidade, compras, concessões ou permissões. 

 

Nas relações entre o Poder Público e as seguradoras não vigoram as 

prerrogativas especiais de que o setor público dispõe nos contratos 

administrativos, pois, o seguro é ajustado pelo tomador sob as regras do 

direito civil, em nome e benefício de terceiro, o segurado..  
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A apólice é providenciada pelo tomador, sem que seja objeto de concorrência 

porquanto se destina a atender à exigência da Administração no sentido de 

providenciar a garantia, conforme artigo 56, da Lei 8666: “A critério da 

autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento 

convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de 

obras, serviços e compras.” (BRASIL, 1993). 

 

Ainda que seja possível ao segurado determinar a resolução unilateral do 

contrato de seguro, essa condição não lhe traz benefícios, pois, o prêmio do 

seguro é responsabilidade do garantido e, além disso, o cancelamento da 

apólice implicará na necessidade de substituí-la por outra garantia.  

 

O cancelamento do seguro não propicia benefícios ao segurado e este não 

tem interesse nessa providência. Enfim, o contrato de seguro de garantia de 

obrigações não se configura como contrato administrativo.      

 

Afasta-se, também, a pretensão de que a apólice seja um título executivo, 

determinando-se a indenização pela simples reclamação do órgão público, 

afirmação consubstanciada no fato de que a apólice de seguro não se 

encontra entre os documentos definidos como títulos executivos extrajudiciais 

e, não sendo um contrato administrativo, ao setor público não cabe a 

possibilidade de mera determinação do descumprimento para impor o 

pagamento de indenização, situação distinta da que ocorre em países de 

língua espanhola, como na Colômbia (ORDONEZ, 2012, p. 149-190). 

 

As garantias em que o credor tem o poder de determinar que o garantidor 

efetue o pagamento para posterior averiguação são denominadas de garantia 

à primeira demanda, em contraposição às apólices de seguros que 

pressupõem a prévia regulação do sinistro, a apuração das causas e 

extensão dos prejuízos para determinação do valor indenizável.  

 

Essa condição foi parcialmente alterada nos seguros de garantia voltados às 

concessões de riscos formatados pela Agência Nacional de Petróleo, desde a 
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décima primeira rodada de licitações de petróleo e gás natural, cujo edital 

avançou no estabelecimento de um modelo de apólice, determinando que a 

indenização se aproxime de uma exigência à primeira demanda, com valor 

igual ao montante assegurado, deduzindo-se apenas o quanto reconhecido 

como executado pelo tomador: 

 

7. Indenização 
 
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o 
segurado, pagando o valor descrito nesta apólice, 
consideradas as reduções previstas no item 3.2, uma vez 
que o prejuízo decorrente da inadimplência do tomador, para 
efeito deste seguro, é o valor garantido por esta apólice. 
(BRASIL, ANP). 

 

Esse texto intenta transformar a apólice em poder da ANP vocacionada à 

concessão de exploração de petróleo e gás, os tais contratos de risco, em 

algo próximo a um título executivo, salvo pela necessidade de 

reconhecimento de reduções e cumprimento de obrigações do próprio 

segurado. 

 

O intento esbarra na necessidade de averiguar se o sinistro de fato se 

encontra amparado pelo seguro e, para tanto, deve estar perfei tamente 

caracterizado. Ou seja, não apenas o concessionário há que ter 

descumprindo suas obrigações, mas também o Poder Concedente há que 

demonstrar o seu desempenho adequado de fiscalização e controle.  

 

Referido edital corresponde à concessão de exploração de petróleo e gás em 

bacias sedimentares, mediante exigência de cumprimento de um programa 

exploratório mínimo traduzido no compromisso de executar determinadas 

quantidades de unidades de trabalhos. como não poderia deixar de ser, o 

contrato preserva uma função fundamental do próprio segurado: fiscalizar a 

realização desses trabalhos cuja execução é de extrema importância para a 

matriz energética nacional.  
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Enfim, mesmo nas apólices relativas aos programas exploratórios, a apólice 

de seguro não se submete às cláusulas excepcionais dos contratos 

administrativos e tampouco se constitui numa garantia à primeira demanda. 

 

 

3.6 A FORÇA VINCULANTE DA VONTADE N O SEGURO DE 
GARANTIA: O CONTRATO DE CONTRAGARANTIA  

 

A lei 8666 estabelece para os contratos administrativos três espécies de 

garantia, à escolha do contratado: a caução, a fiança bancária ou o seguro de 

garantia (BRASIL, 1993, artigo 59). 

 

A garantia ofertada por terceiros é designada por caução, abrangendo as 

garantias fidejussórias, como o aval, o endosso, a fiança, o abono e as 

garantias reais, como a hipoteca, o penhor e a anticrese (RIZZARDO, 2011, 

p. 979).  

 

A caução ofertada por terceiros é uma garantia especial para o credor, um 

complemento daquele que já possui por meio das medidas coativas e 

conservatórias, pela sua possibilidade de ingressar no patrimônio do devedor 

em caso de inadimplemento da prestação por parte deste.  

 

O contratado não apenas exerce a opção, mas atua com determinação para 

adquirir a fiança, o seguro, títulos da dívida pública ou, mesmo, obter 

recursos financeiros que possa caucionar na forma indicada pela 

Administração. 

 

Independente da alternativa está presente o agir resoluto do contratado. 

 

Quando o universo se move em direção a contratos privados, inexiste uma 

legislação prescrevendo as opções de garantia, podendo esta manifestar-se 

segundo as alternativas prescritas na legislação de contratos administrativos, 

mas também abranger opções como a penhora de bens, a alienação 

fiduciária em garantia, a fiança pessoal, a anticrese, a hipoteca, a 
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apresentação de nota promissória, enfim, todos os mecanismos disponíveis 

no mercado.  

 

Mais importante é o fato de que a escolha não cabe ao contratado, eis que 

este não pode impor ao contratante um fiador (CCB 825): “Quando alguém 

houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo se não 

for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança, e 

não possua bens suficientes para cumprir a obrigação.” (BRASIL, 2002). 

 

Embora o artigo estipule condições para a recusa: falta de idoneidade, 

domicílio distante, bens insuficientes para cobrir a obrigação. Tais condições 

devem ser averiguadas pelo credor e não fica claro se terá que explanar os 

motivos em caso de não aceitação. 

 

Parece-nos que sim, caso seja demandado pelo próprio fiador ou pelo 

afiançado, o credor haverá que se pautar nos parâmetros fornecidos por esse 

artigo para justificar sua recusa.   

 

Referindo-se à fiança, existe a expressa indicação de que esta pode 

prescindir até da vontade do afiançado (CCB 820), podendo aliás ser 

realizada contra sua vontade: “Pode-se estipular a fiança, ainda que sem 

consentimento do devedor ou contra a sua vontade.” 

 

Embora esse caminho seja pouco expressivo nos negócios diários, o fato é 

que a lei marca a prescindibilidade da vontade do garantido na hipótese da 

fiança, condição que não se vislumbra quando a opção recai sobre o seguro 

de garantia, eis que esse, conforme já foi dito requer a atuação concreta do 

contratado.  

 

Reforça essa afirmação o fato de que antes mesmo de ter uma apólice 

emitida, o garantido precisa procurar uma seguradora, apresentar-lhe 

documentos contábeis, fornecer informações, mostrar-se disponível a ser 

entrevistado, passar por inspeções e auditorias, até chegar à assinatura do 

contrato de contragarantia. 



 77 

 

Nesse documento, a Seguradora manifesta o interesse em emitir apólices de 

garantia, observadas as condições estabelecidas, as taxas, os limites de 

garantia, o ramo de atuação, o valor máximo em que se exporá ao risco, os 

compromissos de ambas as partes, os prazos para análise de contratos e 

editais. Somente então é que a empresa se encontra apta a obter uma 

apólice ou mais apólices naquela seguradora.  

 

Enfim, seguindo a legislação atual, impossível que tal situação ocorra de 

forma independente da vontade do garantido, pois, não se permite que o 

segurado possa, ele próprio, contratar uma apólice para se proteger contra o 

risco de inadimplemento de um terceiro que venha a contratar.  

 

A falta de conhecimento dessa característica nesse tipo de seguro que, como 

se percebe, não se trata de mero pormenor, é responsável pelas deduções 

absolutamente imprecisas que se encontra na doutrina quando se reporta ao 

seguro de garantia. 

 

Exemplo claro está na afirmação de que a apólice é independente de uma 

relação de base ou que se constitui em garantia autônoma. Isso pode ser 

verdade para um seguro de incêndio, de automóvel, de transportes, aliás, 

para quase todos os seguros de danos, de responsabilidade civil, de crédito, 

mas não o é para o seguro de garantia.  

 

Fato mais do que evidente está na vinculação estreita entre a relação de 

base, o contrato e seu objeto, e a apólice de garantia, eis que esta, 

necessariamente, versa sobre o fiel cumprimento das obrigações 

estabelecidas no contrato singular a que se refere. 

 

Antes da emissão de qualquer apólice, a empresa que pretende se utilizar da 

apólice de Garantia para apresentar numa licitação pública, garantia de 

participação ou garantia do licitante e que, posteriormente, terá que 

providenciar a apresentação de uma apólice de performance ou de fiel 
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cumprimento deverá obter junto a uma seguradora a avaliação do seu 

cadastro. 

 

Nesse momento, apresentará os documentos solicitados para análise, 

especialmente os balanços patrimoniais e ficha cadastral, disponibilizando-se 

para entrevistas ou inspeções com o escopo de averiguar a sua capacidade 

de execução, o seu parque de equipamentos, os funcionários especializados 

e outras informações pertinentes.  

 

Concluída essa etapa, assinará com a seguradora um contrato específico, 

denominado contragarantia, juntamente com fiadores, no qual registra o 

compromisso da Seguradora em emitir apólices, até o limite de garantia 

estipulado para aquela empresa, seguindo as determinações da SUSEP para 

a caracterização das coberturas oferecidas.  

 

O contragarantia é assinado pelos responsáveis legais da empresa garantida, 

e pelos  fiadores, pessoas físicas ou jurídicas. 

 

Em tal documento fica ajustado que o tomador se obriga a preservar as 

condições observadas na aprovação do seu limite, sendo eventualmente 

instado a adotar providências para evitar o endividamento ou para reforçar o 

capital, de tal forma que se preserve a saúde econômico-financeira.  

 

Caso a seguradora seja intimada a indenizar algum prejuízo por 

inadimplemento contratual do tomador, este será instado a efetuar o 

pagamento e, se não o fizer, a companhia de seguros irá realizá -lo, mas 

poderá agir contra ele com o intuito de recobrar os valores pagos, acrescidos 

de multas, correção monetária e honorários de advogado. 

 

O contrato de contragarantia apresenta opções de atuação muito amplas, 

mas, estando o tomador em situação econômico-financeira precária, as 

possibilidades reservadas à Seguradora são muito reduzidas.  
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Antes que chegue nesse estágio, poderá exigir garantias adicionais, também 

chamadas de colaterais, tais como: nota promissória; garantia fidejussória; 

garantia real constante de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária sobre 

ativos imobiliários e mobiliários, livres de qualquer ônus ou gravames; 

certificados de depósito bancário. 

 

Esses colaterais são importantes quando exigidos antes da caracterização de 

uma situação difícil do tomador e, preferencialmente, deveriam ser 

requisitados no momento de emissão de uma apólice, quando há o vívido 

interesse da parte em providenciar o quanto solicitado.  

 

Quando se está diante da iminência de um sinistro, será praticamente 

impossível obter garantias adicionais, seja pela deterioração das condições 

econômico-financeiras do tomador, seja porque inexiste qualquer instrumento 

que possa obrigá-lo a fornecê-las. A obrigação atende aos reclamos da 

necessidade negocial, ou seja, quando ela tem a necessidade da apólice fará 

o que for necessário, depois, disso, nada mais será possível exigir-lhe.  

 

As obrigações de fazer não podem ser impostas coercitivamente. Se o 

tomador não quer apresentar uma garantia real, ele pode até ser punido, mas 

não obrigado.  

 

No máximo, ao tomador renitente que deixa de atender a notificação da 

seguradora no sentido de reforçar as garantias, será possível a aplicação da 

multa, caso esta seja estipulada no documento de contragarantia.  

 

Entretanto, repita-se, caso a solicitação venha a ocorrer num momento em 

que a situação econômico-financeira do tomador já estiver deteriorada, este, 

certamente, deixará de atender aos pedidos de reforço de garantias e ainda 

deixará de pagar a multa, sendo necessário acionar aqueles que assinaram o 

instrumento como devedores solidários e, para tanto, poderá valer-se da 

cobrança extrajudicial e, em caso de insucesso, recorrer ao Judiciário. 
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Essa questão reforça a conveniência de que os fiadores sejam pessoas com 

reais condições de assumirem a dívida.  

 

É comum, além de altamente recomendável, que a fiança seja acompanhada 

da declaração de solidariedade no pagamento das dívidas, além da renúncia 

ao direito de ordem, nos termos dos Artigos 827 e 828, parágrafo I, do código 

civil (BRASIL, 2003). 

 

O instrumento de contragarantia costuma ter cláusula permitindo o 

vencimento antecipado de todas as garantias prestadas pela seguradora. Em 

outros termos, todas as apólices emitidas deveriam ser canceladas, 

obrigando o tomador a substituí-las juntos aos respectivos segurados ou 

contratantes.  

 

Essa é uma situação extrema de difícil execução, pois a cláusula entre a 

seguradora e o tomador não pode afetar terceiros. No máximo, a seguradora 

poderá exigir que o garantido providencie, ele próprio, as garantias, mas, se 

não o fizer, pouco poderá realizar, a não ser ingressar em juízo exigindo a 

providência, mediante mecanismos diferenciados como o arresto de bens, a 

cobrança e posterior execução, no caso representada pela disponibilização 

de bens suficientes para substituir as garantias emitidas.  

 

A medida extrema não tem efeito positivo para a seguradora, mas pode ser 

utilizada como forma de antecipar as discussões judiciais, invocando os 

fiadores a participar da discussão.   

 

Medida como essa só se justifica diante de empresas ou fiadores com ativos 

suficientes para suprir o valor da cobrança e é de resultado prático 

questionável, pois, diferentemente de um contrato de mútuo para o qual o 

vencimento antecipado da dívida não ultrapassa o universo entre o credor e o 

devedor, o vencimento antecipado de um contrato de contragarantia afeta, 

necessariamente a terceiros que não integram a relação.  
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Embora o texto dos contratos de contragarantia sejam de livre formatação, é 

absolutamente comum que tenham em corpo a definição de que se 

constituem em títulos executivos extrajudiciais, buscando aproximá-lo de 

instrumento similar utilizado no mercado americano. Entretanto, não basta 

nomear um documento como título executivo para que tenha essa 

característica. 

 

Para o contragarantia, há uma série de características que impedem o seu 

uso como título executivo, obrigando as seguradoras que pretendem 

recuperar o pagamento das indenizações, em ações contra o responsável, no 

caso, o tomador ou contratado, a manejar ações de conhecimento ou 

monitórias. 

 

Uma das características que lhe retiram a coincidência com um título 

executivo extrajudicial está no fato de ser um contrato acessório em aberto, 

vinculado a toda e qualquer apólice de garantia de obrigações contratuais, 

independente da modalidade, emitida para aquele tomador sem fazer 

referência a uma relação jurídica determinada.  

 

Em outros termos, embora seja um contrato assinado pelas partes, com 

testemunhas, o contragarantia se refere a toda e qualquer apólice que no 

futuro venha a ser emitida e, portanto, não tem um valor definido, não se 

reporta a uma obrigação certa, sequer estipula o tipo de obrigação.  

 

Qualquer que seja a ação, esta terá que ser aparelhada com o comprovante 

do pagamento da indenização, além do relatório de regulação do sinistro, dos 

documentos que comprovam o inadimplemento, das notificações formuladas 

ao tomador. 

 

Enfim, verifica-se a necessidade de um conjunto de elementos para formar a 

liquidez e certeza. Estas não se encontram configuradas num só documento, 

inclusive porque, em se tratando de contratos com a Administração, a 

aplicação de penalidades pressupõe a instauração de processo 
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administrativo em que se assegura o direito ao contraditório e, portanto, a 

responsabilidade pela inexecução ou inadimplemento não surge de imediato. 

 

Ainda que o contragarantia tenha cláusula no sentido de que o tomador não 

irá discordar do quanto apurado pela seguradora, um ajuste entre particulares 

não reune força suficiente para se impor ao princípio de acesso ao Judiciário, 

sendo prerrogativa do tomador discutir a questão.  

 

O contragarantia, em verdade, é um contrato de adesão para o qual 

determinadas cláusulas não podem ter validade, como aquelas que 

representem expressa renúncia a condições da natureza do contrato (artigo 

424 do Código Civil): “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que 

estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza 

do negócio.” (BRASIL, 2002). 

 

Por outro lado, o documento se constitui num título monitório, capaz de 

movimentar a ação indicada no artigo 700, do código de processo civil: “A 

ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: 

I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.”(BRASIL, 2015). 

 

Permite-se, assim, a cobrança contra os fiadores. 

 

Às seguradoras cumpre a tarefa de acompanhar as condições econômico-

financeiras dos tomadores, adotando medidas profiláticas, preventivas, como 

a de ter fiadores como garantidores da inadimplência, com bens disponíveis e 

ativos superiores aos limites de garantia em risco..  

 

Não se depreende dessa explanação que o contrato de contragarantia seja 

exclusivamente um título monitório. Em realidade, ele é o instrumento que 

permite monitorar o desempenho dos garantidos,.  
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Para tanto, é fundamental que o tomador declare previamente sua 

concordância com as condições gerais e especiais do seguro, observando, 

ainda que a seguradora poderá instruir medidas que levem à recuperar a 

liquidez, além de agir judicialmente para que os ativos sejam preservados.  

 

Amparada no  contragarantia, a seguradora poderá orientar procedimentos 

para melhorar a performance em contratos em andamento, interferir para 

preservar os gravames existentes e a sua ordem de prioridade, cobrar 

prêmios sobre riscos decorridos e, ocorrendo um sinistro, realizar a cobrança 

do quanto indenizado, seja do garantido, seja dos fiadores.  

 

 

3.7 GARANTIA DO EXECUTANTE NOS CONTRATOS COM A 

ADMINISTRAÇÃO 
 

São muitas as modalidades de seguros compreendidas pelo ramo de 

garantia; e as seguradoras procuram entender a extensão dos contratos ou 

relações que requeiram garantia de fazer ou de pagar para expandirem seu 

campo de atuação.  

 

Assim ocorre nos processos administrativos, nas execuções fiscais, nos 

parcelamentos de impostos, nas ações judiciais, na esfera aduaneira, nos 

contratos com a administração, concessões, parcerias privadas, na permuta 

de imóveis, contratos de execução de obras, de fornecimento, de prestação 

de serviços, de adiantamento de pagamento, de retenção de pagamento, de 

garantia de qualidade. 

 

Trataremos aqui das garantias que envolvam contratos com a administração, 

voltados à execução, obrigação de fazer, deixando de lado aquelas 

envolvidas com outras relações não contratuais, como os processos judiciais 

ou administrativos.  
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Trata-se do seguro de garantia do executante (performance bond). Esse é o 

principal seguro utilizado como garantia em contratos, pois, praticamente 

todas as compras governamentais encontram-se aí enquadradas.  

 

O seguro de garantia do executante estipula uma indenização, até aos 

valores indicados na apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento 

do contratado, das obrigações assumidas no contrato de construção, 

fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado. É 

utilizado para garantir a fiel execução do contrato. 

 

Em lugar de receber o valor das perdas e danos, o contratante pode 

estabelecer com a seguradora formas de realizar o cumprimento do que foi 

originalmente ajustado, ocasião em que a seguradora atuará para financiar o 

executante. Poderia também atuar para substituí-lo por outro que viesse a 

concluir o objeto do contrato, caso a lei de licitações não impedisse a 

contratação sem novo processo licitatório .   

 

As compras realizadas pela Administração variam em valores, complexidade, 

produtos, logística, administração de estoques, urgência, tempo de execução 

e assumem uma amplitude e profissionalismo elevados.  

 

Por exemplo, se o objeto do contrato referir-se à implantação de sistema de 

esgotamento sanitário em um município, certamente constará do edital, 

contrato e orçamento os serviços de construção dos interceptores, 

fornecimento e assentamento de tubos e de conexões, movimentação de 

terra, pavimentação, execução de travessias sob rodovias ou ferrovia, 

estação elevatória, com fundação e estruturas, conjunto elevatório, instalação 

elétrica, linha de recalque, estações de tratamento de esgoto, reatores 

anaeróbicos, construção de lagoa, emissário final, drenagem, obras de arte, 

redes coletoras e ligações domiciliares. 

 

Para chegar a esse escopo, a Administração terá que realizar estudos, 

comparações e pesquisas com o objetivo de elaborar o que se denomina 

projeto básico, tal como definido na lei 8666: "conjunto de elementos 
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necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar 

a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 

assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 

e a definição dos métodos e do prazo de execução ...". (BRASIL, 1993). 

 

Num projeto como esse, o interesse público é patente e a inexecução da 

obra, sua execução parcial, a execução incorreta, os danos causados a 

terceiros durante a execução, os problemas ambientais, as discussões 

fundiárias são tópicos que requerem o equacionamento adequado por parte 

do contratado. Existindo prejuízos, estes podem ser objeto de cobertura por 

meio de seguro de garantia, de responsabilidade civil, de danos ambientais, 

de reclamações trabalhistas. 

 

o seguro de execução irá abranger as multas que, em função de infrações 

contratuais, atraso na execução, inexecução parcial, após processo 

administrativo, o contratante venha a aplicar ao contratado. Mas, a principal 

cobertura ofertada pelo seguro consiste no custo adicional à finalização da 

obra, em caso de resolução contratual.   

 

A resolução contratual que a lei denomina rescisão é o marco que autoriza a 

cobrança de  perdas e danos, nos termos do artigo 80, inciso III, da lei 8666: 

"A rescisão ... acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das 

sanções previstas nesta lei: ... III - execução da garantia contratual, para 

ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a 

ela devidos. (BRASIL, 1993). 

 

Ainda assim, não se pode afastar a questão relacionada com o 

inadimplemento antecipado, ocorrência que se verifica quando, por ato 

imputável ou não ao executante, este não logra estabelecer o mínimo 

necessário para atender à demanda no tempo devido. Mesmo em tais 

situações, a resolução é solução que se impõe. 
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Exemplo: o fabricante dos filtros anaeróbicos que embora disponha de 

apenas três meses à execução, sequer completou o projeto executivo e, 

diante de escassez de mão de obra ou impossibilidade de importação de 

materiais, não conseguirá completar o que foi contratado no tempo devido. 

 

O inciso III, do artigo 78 da lei 8666 determina a resolução de tal contrato: "a 

lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 

prazos estipulados". 

 

Veja que o dispositivo impõe a necessidade de comprovação o que nem 

sempre será uma tarefa fácil, pois, o particular argumentará com o fato de 

que no tempo devido aplicaria mão de obra intensiva ou procedimentos que 

aumentassem a velocidade de execução. 

 

O próprio código civil impõe dificuldades ao tratamento do chamado 

inadimplemento antecipado, estabelecendo a impossibilidade de demandar 

por dívida não vencida, tal como se depreende, por exemplo, do artigo 939: 

"O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos 

em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o 

vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a 

pagar as custas em dobro". (BRASIL, 2002). 

 

Dispondo o Poder Público de autonomia para a resolução unilateral, os 

contratos irão sempre especificar os motivos autorizadores constantes da lei, 

correspondente ao não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais ou prazos; paralisação da execução do objeto, sem justa causa e 

prévia comunicação; subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

desatendimento das determinações regulares da fiscalização; cometimento 

reiterado de faltas na execução; decretação de falência; dissolução de 

sociedade; alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa; 
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Além desses fatos atribuídos ao contratado o término do contrato pode ainda 

se dar por razões de interesse público e caso fortuito ou de força maior..  

 

Decidida a resolução unilateral restará  à seguradora evidenciar ao segurado 

que não se aplica a imediata execução da apólice. Antes será necessário 

intimar a contratada quanto aos prejuízos, abrir-lhe prazo regulamentar para 

que ofereça defesa prévia.  

 

Em outros termos, existindo prejuízos, o Segurado deverá providenciar a 

notificação da contratada, com a apresentação dos comprovantes e 

justificativas pertinentes, além de todos os elementos necessários à completa 

determinação dos valores, seja da efetiva responsabilização, o “an debeatur” 

e o “quantum debeatur”, abrindo prazo para o contraditório e apresentação de 

defesa.  

 

A própria seguradora poderá requerer a sua admissão no processo para 

discutir a apuração desses valores como legitimada interessada, nos termos 

do disposto na lei 8784, Artigo 9º: "São legitimados como interessados no 

processo administrativo: II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm 

direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada". 

(BRASIL, 1999), 

 

A resolução não se concretiza antes que o tomador seja intimado da decisão 

e transcorra o prazo legal à apresentação de recurso. Mas, finalizado o 

processo em que se confirme o inadimplemento e a resolução contratual, o 

segurado terá direito ao acionamento do seguro.  

 

Observando-se, então, que o interesse em executar a apólice, passa antes 

pela determinação dos prejuízos, sua comprovação, discussão e 

oportunização do contraditório ao tomador e à seguradora. 
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A apólice de garantia não é um título executivo: "... A expressão 'execução 

da garantia contratual', aludida no art. 80, III, da Lei n. 8.666 não é sinônimo 

de título executivo, nem a lei quis atribuir-lhe tal qualidade, porque saber se 

houve, ou não, o inadimplemento contratual constitui matéria própria do 

processo de conhecimento ..." (STJ, 2014a) e, portanto, o pagamento de 

qualquer indenização por seu intermédio requer a instauração do devido 

processo de regulação, não apenas para apurar os valores, mas também 

para averiguar se estes são devidos, se o evento se encontra amparado na 

apólice, se não houve excludentes de responsabilidade. 

 

Dentre as obrigações da seguradora encontra-se aquela de determinar se o 

sinistro se encontra caracterizado , devendo averiguar se foi comprovada pelo 

segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas 

pela apólice, ou seja, a inadimplência em relação à execução do objeto do 

contrato. 

 

Considerando as disposições específicas das condições gerais e especiais 

do seguro constantes da circular SUSEP 477 (SUSEP, 2013), há que se 

certificar de que resultou infrutífera a notificação extrajudicial feita ao 

tomador, observando que se deve constatar se houve a oferta de espaço à 

construção do contraditório quanto à aplicação de qualquer punição pelo 

encerramento do contrato e, principalmente, contra a cobrança de prejuízos 

decorrentes do dessa finalização.  

 

À Administração são disponibilizados instrumentos de penalização dos 

contratados, atendendo a uma sequência lógica e proporcional às infrações, 

partindo da  advertência por escrito e anotação no cadastro, pelo 

descumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato, seguindo a 

aplicação de multa, suspensão temporária do direito de participação em 

licitação e impedimento para contratar com o Poder Público, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos. 
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Fica patente o poder-dever de fiscalizar e gerir a execução do contrato, de 

forma que o contratado não pode ser surpreendido com uma decisão de 

resolução unilateral, sem que se demonstre que foi multado, notificado ou ao 

menos advertido quanto às infrações na execução do contrato.  

 

O segurado tem que haver adotado todas as medidas estipuladas na lei e no 

contrato e somente após essas averiguações é que o segurado terá o direito 

de exigir, da seguradora, a indenização devida, viabilizando ainda a defesa 

em relação à apuração dos prejuízos decorrentes da resolução unilateral do 

contrato, observando que ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, 

deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa de 

sinistro, com a documentação indicando claramente os itens não cumpridos 

do contrato. 

 

Enfim, a caracterização do sinistro depende da comprovação de prejuízo, 

mas também da exata e correta motivação para resolução contratual. E, 

estando tudo em conformidade com as regras do seguro e a legislação 

pertinente ao contrato, a seguradora indenizará o segurado, até o limite de 

garantia fixado na apólice. 

 

Não se pode olvidar que a seguradora tem a prerrogativa de ingressar no 

processo administrativo como legitimada interessada para discutir não 

apenas os motivos apontados à resolução contratual, mas também, a 

apuração dos valores atribuídos como prejuízos pelo término do contrato.  

 

É certo que nos contratos atuais com a Administração não se mostra possível 

à garantidora a execução do contrato por meio de terceiros sob sua 

responsabilidade. Entretanto, notificada a tempo, poderá intervir nas 

negociações com o próprio tomador e, por exemplo, decidir pelo 

financiamento de parte da operação, pelo pagamento direto de materiais a 

fornecedores, subcontratação parcial de atividades no limite permitido pelo 

contrato, tudo com o objetivo de impedir a resolução contratual e aplicação 

de multas.  
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Independente da sua atuação para evitar os prejuízos ou para realizar a 

apuração dos valores, há que observar a obrigacão de ofertar o pagamento 

da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, no prazo máximo 

de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos 

relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à 

regulação do sinistro. 

 

Como resumo pode-se afirmar que a seguradora irá verificar sempre os 

seguintes tópicos: a) a comprovação do inadimplemento contratual;  b) se o 

processo administrativo seguiu os trâmites legais, especialmente quanto ao 

contraditório; c) se o contratante teve participação na determinação do 

prejuízo; d) se houve algum fato de força maior ou caso fortuito como 

determinante do inadimplemento; e) se a seguradora foi notificada em tempo 

hábil para intervir no andamento da obra f) Se não foi, se o fato implicou em 

agravamento dos prejuízos g) eventual alteração no escopo da obra em tal 

grau que tenha sido causa do inadimplemento h) o montante do prejuízo. 

 

Esses são os passos mais importantes da regulação do sinistro que leva à 

definição quanto à cobertura do evento pela seguradora e à determinação do 

montante indenizável. 

 

 

 

3.8 GARANTIA DO CONCORRENTE: O RISCO E OS PREJUÍZOS 

INDENIZÁVEIS 
 

 

Nessa modalidade, garante-se ao segurado o pagamento dos prejuízos 

emergentes caso o licitante vencedor da concorrência, adjudicatário do objeto 

da licitação, desista de assinar o contrato ou não reúna as condições 

necessárias para faze-lo, ocasionando a possível anulação da concorrência 

ou a chamada do segundo colocado. Nessa hipótese, sob o regime da lei 

8666/93, os demais participantes podem assumir o objeto licitado, desde que 

concordem em realizar nos mesmos preços e condições.  
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Nesse momento, ainda não existe um contrato, mas apenas a submissão do 

licitante às regras do edital ao qual aderiu ao concordar em participar do 

certame. 

 

O objetivo pretendido pelo segurado ao exigir uma garantia do participante é 

o de certificar-se de que este, sagrando-se vencedor de um certame, irá 

efetivamente assinar o contrato e ter adjudicado o objeto da concorrência. É 

a garantia de que a proposta foi firme e séria e não uma aventura, uma 

patranha, uma enganação a determinar prejuízos ao contratante, na medida 

em que terá promovido uma disputa, transformada em chicana, por um 

membro que nem deveria estar presente, mas que para aperfeiçoar seu 

mecanismo de enganação de terceiros, acabou por sagrar-se vencedor, sem 

a menor intenção de dar prosseguimento aos trabalhos.  

 

Em situações dessa ordem, o organizador da concorrência terá que se 

comprazer em convidar o segundo colocado (licitações privadas) ou retomar 

todo o processo, procedimento que ocasionará prejuízos à disputa. 

 

Tais prejuízos são passíveis de cobrança contra o causador dos transtornos.  

 

Sob a forma denominada por pregão, objeto da lei 10520, a falta de 

assinatura do vencedor autoriza o pregoeiro a analisar as propostas 

subsequentes e contratar com quem satisfizer as exigências do certame, tal 

como dispõe o artigo 4º, inciso XVI da lei, garantindo o diferencial de preço 

(BRASIL, 2002b). É utilizado para manter firmes as propostas pré -

estabelecidas, garantindo a indenização se o tomador deixar de assinar o 

contrato de execução ou de fornecimento previsto no edital ou carta-Convite. 

 

Observa-se que esse é um tipo de seguro exclusivo para licitações, processo 

para avaliação de propostas apresentadas por interessados em executar 

determinada obra, prestar serviços ou atuar no fornecimento de bens, tendo a 

Administração Pública direta ou indireta como contratante, obedecendo a 

princípios constitucionais, com o objetivo de escolher a proposta mais 

adequada ao erário (MOTTA, 2008, p. 1-2). 
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Idêntico procedimento aplica-se, ainda, à seleção de trabalhos especializados 

de arquitetos, para a urbanização de uma determinada área, de projetos de 

engenharia, de obras de arte. A especialização levou a uma denominação 

especial para esse tipo de concorrência: concurso. 

 

O leilão presencial utilizado para a venda de empresas públicas, tal como 

ocorreu com a Usiminas ou CSN e outras, assim como o pregão eletrônico, 

espécie de leilão virtual adotado na compra de materiais de valores 

reduzidos, são espécies do gênero licitação pública.  

 

O contratante promove uma concorrência a fim de selecionar a melhor oferta 

para a execução do referido contrato. Da decisão à implantação do concurso, 

percorre-se um caminho cuja extensão é proporcional às dificuldades 

envolvidas com a concepção, planejamento, definições, obtenção de 

recursos e implantação do projeto.  

 

Se o objeto da licitação for a construção de uma usina hidrelétrica, o simples 

anúncio da intenção é precedido de estudos extensos e delicados de impacto 

ambiental, discussões prévias entre os ministérios de Minas e Energia, Meio 

Ambiente, Planejamento, Fazenda, o Governo do Estado em que será feita a 

instalação, elaboração de um projeto básico, detalhamento dos valo res que 

se pretende investir, negociação com organismos internacionais, previsão de 

recursos orçamentários, negociação política para inclusão na Lei de Dotação 

Orçamentária, cálculos para fixação de preço máximo, identificação dos 

termos imprescindíveis das propostas, determinação das exigências técnicas 

aos concorrentes, elaboração do projeto executivo, impressão do Edital, 

submissão aos procuradores gerais dos diversos órgãos, publicação.  

 

Ora, percorre-se um longo caminho somente para concretizar o que a 

doutrina mais abalizada denomina de fase interna em um processo licitatório, 

fazendo referência a uma divisão localizada na lei 8666/93 (MOTTA, 2008, p. 

52 a 58).  
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O exemplo refere-se a um processo licitatório governamental. Deve-se frisar, 

entretanto, que a concorrência e a necessidade desses passos detalhados e 

prévios a uma contratação também se aplicam às relações entre particulares, 

certamente, com uma agilidade característica da iniciativa privada.  

 

Mas, a questão que se coloca é a identificação dos possíveis prejuízos que 

poderiam advir ao licitante, caso a obrigação dos participantes não fossem 

cumpridas. Dessa averiguação, deveria surgir, cristalina, a extensão da 

cobertura pretendida pelo licitante quando exige garantias dos participantes 

de um concurso.  

 

De fato, caso o adjudicatário deixe de assinar o contrato, será razoável 

esperar o surgimento de prejuízos posto que haverá despesas com a 

realização de um novo procedimento licitatório. 

 

Parece natural esperar que vendo frustrada a concretização do certame, 

exatamente pela recusa do participante melhor qualificado em proceder à 

assinatura do contrato ou, em última instância, à execução do objeto do 

contrato, o responsável pela concorrência tenha que repetir todo o processo 

de convocação dos interessados (antigos e novos), gastando um tempo 

razoável com a expedição do instrumento de convocação, com a publicidade, 

a designação de pessoas responsáveis por acompanhar o novo concurso, 

reserva de espaço, reserva de tempo, sem contar com o fato de que teve 

despesas com a mobilização anterior e que, pode-se afirmar, foram esforços 

perdidos por inteiro.  

 

As despesas perdidas e os gastos adicionais com a realização do novo 

processo encontram-se, sem dúvida, entre os candidatos à pretensão de 

ressarcimento. Além disso, as propostas dos participantes têm um prazo de 

validade que não se encerra exatamente na data do julgamento do certame. 

Estendem-se por até 60 dias da sua apresentação, conforme a lei 8.666, 

artigo 64, § 3º (BRASIL, 1993). 
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A validade das ofertas por esse período faculta ao órgão licitante a 

convocação dos participantes remanescentes, observada a sua ordem de 

classificação, para averiguar a possibilidade de estes assinarem o termo de 

contrato, nas mesmas condições do primeiro colocado, ou seja, nos mesmos 

preços e prazos. 

 

Mas, a administração pública não tem a prerrogativa de contratar os 

remanescentes se estes não se propuserem a respeitar as mesmas 

condições do adjudicatário que se recusou a assinar o contrato.  

 

De fato, dado que todos sabem o valor da proposta vencedora, mudaram-se, 

a partir desse instante, as condições da concorrência. Qualquer participante, 

em princípio, poderia ofertar o valor vitorioso.  

 

Caso a legislação permitisse instalar-se um leilão quando frustrada a licitação 

original, então, abrir-se-ia tal possibilidade. Entretanto, não é o que ocorre. 

Ou seja, frustrada a opção de assinatura do contrato com o vencedor do 

torneio, a concorrência está fadada ao fracasso e deve ser repetida. 

 

Essa limitação, por óbvio, não existe nos certames conduzidos por empresas 

privadas. Assim, o responsável pode exercer a prerrogativa de contratar o 

segundo colocado para assinar o contrato, ainda que este não se 

comprometa em executá-lo nas mesmas condições, preços e prazos do 

primeiro colocado. 

 

Nessa hipótese, o prejuízo ocasionado pela diferença entre as duas 

propostas poderia também integrar o interesse de proteção do segurado.  

 

Tal possibilidade existe, por exemplo, nas garantias exigidas pelo Governo 

dos Estados Unidos (US General Services Administrations): “Em caso de 

falha na assinatura do contrato ou em fornecer as garantias contratuais 

exigidas, será pago ao governo qualquer custo de aquisição que exceda o 

valor da oferta” (tradução nossa). 
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Caso não apresente os documentos contratualmente exigidos ou a Garantia 

requerida (no caso o Advanced Payment Bond), pagará o custo adicional que 

o Governo vier a despender com a realização do serviço. 

 

Essa alternativa, ainda que passível de viabilização em nosso país, teria que 

estar previamente estabelecida no edital, contar com a expressa 

concordância dos participantes e, claro, merecer irrefutável concordância de 

quem quer que fosse o garantidor. 

 

Há outro tipo de despesas que nem sempre vem a publico: aquelas incorridas 

na fase interna da licitação. 

 

Como já foi apontado, desde a concepção do objeto até o lançamento do 

edital, há muito trabalho envolvido, alguns de caráter técnico, como a 

elaboração do projeto básico, a pesquisa para compor a planilha de preços, 

as decisões de ordem técnica. Aliás, basta observar o grau de exigência 

estabelecido para o próprio projeto básico e já se terá uma noção razoável do 

tempo e custo envolvido na sua elaboração,  artigo 6º, da lei 8666 (BRASIL, 

1993). 

 

Recentemente, e discussões do mercado segurador com a ARTESP houve o 

ajuste para que as apólices de garantia do participante passasse a operar 

como um seguro à primeira demanda: não havendo a assinatura do contrato, 

o segurado terá direito ao recebimento do limite máximo de indenização 

estipulado na apólice, atualmente, igual a 1% do valor do contrato.  

 

Trata-se de inovação significativa, pois, esse segurado sempre se ressentiu 

do fato de que as apólices de garantia do participante, o bid bond, dificilmente 

determinava o pagamento de indenizações, pela dificuldade do órgão público 

comprovar a extensão dos prejuízos. De tal forma que se cogitava da 

hipótese de não se utilizar mais desse tipo de garantia. 
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Por outro lado, com essa medida, deixará de existir a instauração de 

processo administrativo para julgar as causas da não assinatura do contrato, 

muitas vezes decorrentes de interpretações absurdas de exigências 

constantes do edital. O pagamento da indenização eliminará a necessidade 

de maiores cuidados em relação à determinação do prejuízo e, inexistindo o 

processo administrativo, o participante terá que acionar a justiça para obter a 

adjudicação ou interromper o processo de adjudicação e, ainda, defender-se 

da ação de ressarcimento a ser movida pela seguradora.  

 

Podemos estar diante de uma inovação destruidora. 

 

 
 
 
4. OBRIGAÇÕES NO CONTEXTO DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS  

 

4.1. OBRIGAÇÕES E GARANTIAS: FONTES, CONTRATOS E SUA 
DIMENSÃO PATRIMONIAL 
 

 
Os romanos inicialmente admitiam duas causas como fontes para as 

obrigações: os contratos e os delitos, evoluindo para incluir os quase-

contratos e os quase-delitos, estes últimos correspondendo a incumprimento 

de leis não capitulados como crimes (RIZZARDO, 2009, p.13).  

 

Quase-contratos correspondem aos simples pactos ou acordos ou, ainda, a 

atos para preservar negócios alheios, sem prévia autorização, tal como 

ocorre na gestão de negócios; os atos de defesa do bem comum, no caso da 

indivisão de bens em condomínio; no pagamento indevido, pela inexistência 

de título jurídico; nas obrigações geradas pela tutela e curatela; nas relações 

de vizinhança; enfim, de situações em que não houve uma prévia 

combinação entre as partes (RIZZARDO, 2009, p. 13 a 15). 
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Essa divisão quadripartida das fontes das obrigações ressurgiu no direito 

moderno com Pothier, em seu Tratado das Obrigações, às quais acresceu a 

lei e a equidade.  

 

No Brasil, as fontes foram estabelecidas em lei, ocupando parte considerável 

do Livro I da Parte Especial, do Código Civil, sob as seguintes 

denominações: Título V – Dos Contratos em Geral; Título VII – Dos Atos 

Unilaterais; Título VIII – Dos Títulos de Crédito; Título IX – Da 

Responsabilidade; Título X – Das Preferências e Privilégios Creditórios. 

 

Estão aí representados os contratos, incluindo os títulos de crédito e as 

preferências e privilégios creditórios; os quase-contratos (atos unilaterais); os 

delitos e quase-delitos (atos ilícitos, presentes na responsabilidade civil), 

mas, ao mesmo tempo, a lei que os define e a equidade, presente em vários 

dispositivos do Código: Artigo 413, 479 e parágrafo único, do Artigos 738, 

além dos itens que tratam especificamente de responsabilidade civil, 

traduzidos nos parágrafos únicos dos artigos 928, 944 e 953. 

 

A vida em sociedade cria situações impossíveis de serem previamente 

definidas e mesmo as relações existentes criam um sem-número de 

situações, para os quais a tentativa de identificar compreende uma tarefa 

hercúlea, impossível de ser concluída pela variada gama de situações 

criadas a cada momento (RIZZARDO, 2009, p. 20).  

 

Por essa razão, dentre as causas que originam obrigações, fixaremos os 

contratos, compreendidos como as convenções pelas quais duas partes 

reciprocamente, ou apenas uma para com a outra, prometem e se obrigam a 

dar alguma coisa, ou a fazer ou a não fazer tal coisa (POTHIER, 2002, p. 31). 

 

São os contratos sinalagmáticos e bilaterais, nos quais cada um dos 

contratantes se compromete em relação aos outros.  

 

Trata-se de relação jurídica formada por um acordo de vontades, em que as 

partes obrigam-se reciprocamente a prestações concebidas como 
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contrapostas e de tal sorte que nenhum dos contratantes pode 

unilateralmente alterar ou extinguir o que resulta da avença (MELLO, 2011, p. 

551).  

 

Os contratos dessa ordem estão relacionados a coisas que uma das partes 

se compromete a entregar ou a tarefas que se obriga a fazer ou não fazer 

(POTHIER, 2002, p.70), estando os seus efeitos confinados ao objeto da 

convenção e somente entre as partes contratantes (POTHIER, 2002, p. 93).  

 

Nossa ênfase estará vocacionada a relações de cunho patrimonial com a 

administração pública que também participa de relações comerciais com 

particulares e da atividade fundamental do capitalismo: a produção e troca de 

mercadorias (GOMES, 1961, p. 12), as relações negociais, compreendendo o 

intercâmbio de bens entre as pessoas e de prestação de serviços 

(NORONHA, 2007, p. 8). 

 

Em realidade, a troca; depois, a compra e a venda, deram origem a contratos 

ainda mais complexos, possibilitando o acesso do humano a um número 

maior de utilidades (RODRIGUES, 1974, p. 13). Produção e troca, aí 

incorporadas a compra e a venda, são atividades que fundamentam a 

economia de qualquer sociedade e, por sua importância, dependem da 

conveniente regulação pela ordem jurídica, de forma que lhes propiciem a 

segurança necessária à continuidade, à previsibilidade dos seus efeitos.  

 

As obrigações sempre estarão relacionadas a fatos ou atos que, por força do 

direito, irão possibilitar que uma parte exija de outra o cumprimento de uma 

prestação, equivalente a um dever, cujo desrespeito implica sanções 

(NORONHA, 2007, p. 4). Essa prestação compreende o resultado a ser 

produzido e um comportamento esperado para que o devedor consiga 

concluir esse resultado (COMPARATO, 1967, p. 774). Obrigar-se é 

submeter-se a um vínculo, ligar-se, pelo procedimento, a alguém e em seu 

favor (SILVA, 2006, p. 43). 

 

Para Clóvis Beviláqua (citado em VENOSA, 2003, p. 25): 
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Obrigação é a relação transitória de direito, que nos 
constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, em regra 
economicamente apreciável, em proveito de alguém que, por 
ato nosso ou de alguém conosco juridicamente relacionado, 
ou em virtude da lei, adquiriu o direito de exigir de nós essa 
ação ou omissão. 

 

Fato que se depreende das definições e que nos interessa é o caráter 

patrimonial, além da relação jurídica, da qual obrigação seria sinônimo, e da 

transitoriedade (JARDIM, 1988, p. 98), dado que não existe relação jurídica 

eterna, esta é sempre efêmera (VENOSA, 2003, p. 26). 

 

A garantia está indissoluvelmente ligada a relações especiais entre 

indivíduos, nas quais os vínculos estabelecidos atribuem direitos e poderes a 

uns, deveres a outros, juridicamente exigíveis (NORONHA, 2007, p. 14) e, 

portanto, regulados pelo direito posto. Integra-se ao que se denomina tutela 

do direito do credor.    

 

Nesse tipo de relação, elimina-se um risco que pesa sobre o credor, 

transferindo-o a quem possa dar-lhe segurança e tranquilidade. O conteúdo 

da obrigação de garantia tem em seu cerne exatamente esse cuidado de 

evitar o descumprimento da prestação original e de arcar com os prejuízos na 

hipótese de ocorrer o inadimplemento (COMPARATO, 1967, passim). 

 

Nos contratos firmados com a administração pública essas relações têm 

equilíbrio na equação econômico-financeira, mas não nos poderes e deveres 

atribuídos às partes, inclusive, porque não se pode falar sem restrições em 

voluntariedade do administrador, eis que sua atividade encontra-se prescrita 

no ordenamento jurídico. 

 

As tratativas ligadas ao comércio, requerem segurança de que os seus 

efeitos irão gerar frutos. Essa é uma questão de validade dos ajustes, mesmo 

em épocas anteriores ao surgimento dos contratos (WEBER, 2009, vol. 2, p. 

4-5).   
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O desenvolvimento dos contratos é consentâneo com o desenvolvimento do 

comércio e, em grau adiantado, com o surgimento do estado capitalista, no 

qual há um pressuposto básico de que os contratos precisam ser cumpridos. 

Todo o arcabouço jurídico caminha no sentido de dar consistência à 

necessidade de que os contratos tenham um fluxo permanente, ininterrupto e 

sejam recepcionados e validados pela legislação. Só o Direito dispõe de 

sanções socialmente organizadas e possui normas cuja violação pode 

acarretar sanções impostas coercitivamente pela força do Estado 

(NORONHA, 2007, p. 129). 

 

Há autores que identificam na obrigação de fazer uma responsabilização 

pessoal, pela qual se busca obrigar o devedor a executar determinada 

prestação, ou seja, situações em que não é o seu patrimônio o objetivo 

visado, mas a sua pessoa, a sua vontade é que se torna objeto de coerção, 

para forçá-lo a entregar a prestação (NORONHA, 2007, p. 130). Ainda assim, 

a medida coercitiva terá caráter patrimonial, porquanto traduzida em multa 

cominatória ou astreinte. 

 

Caráter distinto é o do garantidor que se obriga a concluir uma obra após o 

inadimplemento do garantido. A operação já aparece travestida de uma 

atividade comercial. É o caso da gama de negócios reunidos no mercado dos 

Estados Unidos da América como “Surety”, sociedades que comercializam 

diversos produtos, denominados “bonds”, dentre os quais os “Perfomance 

Bonds”: 

 

“Surety”: Pessoa ou empresa (como um banco, companhia 
de garantias ou segurado) que concorda em ser 
primariamente responsável pela conduta, obrigação ou 
performance de outra. (Business Dictionary.com). Tradução 
nossa.  
 
“Bonds”: 1. Promessa escrita de pagar uma certa quantia de 
dinheiro em determinada data, ou em cumprimento de uma 
condição especificada. Todos os contratos documentados e 
contratos de empréstimo são títulos. 
 
2. Construção: Um contrato com três partes (chamado bid 
bond, performance bond ou fiança), em que uma parte (o 
fiador, geralmente um banco ou companhia de seguros) dá 
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uma garantia para o cliente de um empreiteiro (credor) que o 
contratante (devedor) vai cumprir todas as condições do 
contrato celebrado com o credor. Se o devedor não cumprir 
os termos do contrato, o fiador paga uma quantia (acordada 
no contrato) para o cliente como compensação. (Business 
Dictionary.com). Tradução nossa.  

 

Nesse mercado, embora exista a possibilidade de indenização, esta é a 

opção menos praticada, pois o interesse corresponde à finalização da obra, 

situação em que a seguradora ou a “Surety Company” assume os encargos 

monetários e a tarefa de contratação de outros empreiteiros. 

 

O desenvolvimento das tarefas do garantidor costuma estar definido num 

contrato que segue um padrão denominado AIA 311 ou 312 Form to 

Performance Bond, desenvolvido pela Architect's International Association, 

organização que atua desde o final do século XIX na padronização de 

contratos utilizados pela indústria de construção americana e que  são 

largamente utilizados na contratação de garantias para os contratos 

administrativos.  

 

Entre essas tarefas, as principais situam-se no eventual financiamento do 

construtor para que prossiga com a obra, na assunção da obra por parte da 

seguradora por sua conta e risco, na indicação de um novo construtor ao 

contratante com o pagamento pela seguradora dos custos adicionais e, em 

última hipótese, no pagamento de indenização ao contratante (MOELMANN 

et al, 2009, p. 11-58).  

 

 

4.2 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: O SEGURO ESPECÍFICO 

PARA GARANTIA DE OBRIGAÇÕES 
 

 

Entretanto, não se pode passar ao largo da constatação de que a resolução 

unilateral de um contrato de construção implica em prejuízos sérios aos bens 

públicos, pois, o tempo, inexorável, a tudo deprecia e a população deixa de 

usufruir do objeto, problema de grande envergadura na esfera governamental 

(TCU, 2016, p. 13 a 19).  



 102 

 

O tempo é um fator primordial. Desde a detecção de um problema até a 

resolução do contrato, passando pela publicação no Diário Oficial, retomada 

do canteiro, obtenção de autorização para nova licitação, trabalhos de 

auditoria nas obras já executadas, recuperação dos itens depreciados, 

publicação de edital, seleção da nova empresa, adjudicação do objeto, 

percorre-se um longo período que contribui à proliferação de esqueletos de 

obras inacabadas.  

 

Em 1995, o Senado Federal constituiu uma comissão temporária para avaliar 

a questão, apurando a existência de 2.214 obras inacabadas. Para 1.213 

dessas obras, teria ocorrido o desperdício de mais de R$ 10 bilhões. Foram 

identificadas obras inconclusas de todas as idades e estágios, como a 

famosa Transnordestina, a obra inacabada mais antiga do País, iniciada 

ainda no Império (SENADO FEDERAL, 2016, p. 15). 

 

Quando ocorre a paralisação de uma obra, a retomada dos trabalhos sempre 

implicará em custo superior ao original. As garantias, por sua vez, 

representam um máximo de 5% (cinco por cento) do valor do contrato  

conforme parágrafo 2º, do artigo 56, da lei 8666/93: “A garantia a que se 

refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do 

contrato...”, com a possibilidade de atingir a 10% (dez por cento) em obras 

de grande complexidade.(BRASIL, 1993). 

 

Esses percentuais não se alteram segundo o tipo de obra ou a forma de 

contratação: empreitada por preço global, na qual a execução se dá por 

preço certo e total; empreitada por preço unitário, preço certo por unidade; ou 

empreitada integral, na qual a contratação abrange o empreendimento com 

todas as etapas (TCU, 2014, p. 9).  

 

O percentual é o mesmo para execução de obras, prestação de serviços, 

fornecimento, concessões, permissões. Em todos os contratos firmados pela 

administração pública, as garantias exigidas coincidem com esse percentual 

aplicado sobre o valor do contrato.  
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A lei de diretrizes orçamentárias de 2010, numa iniciativa estranha e original, 

inovou com a possibilidade das executantes construtoras apresentarem 

garantias aos empreendimentos nos quais se detectassem indícios graves de 

irregularidades, para que não fossem inseridos no denominado quadro-

bloqueio da lei orçamentária anual, ou seja, não ficassem sob a ameaça de 

interrupção dos trabalhos (BRASIL, 2009b, art. 94), desde que as garantias 

correspondessem aos prejuízos potenciais ao erário.  

 

Nessa hipótese, não há propriamente um percentual, mas a determinação de 

uma importância, coincidente com a indicação formulada pela auditoria do 

TCU quanto ao possível desvio de recursos ou indícios de  irregularidades. 

 

A questão é estranha, mas chegou a haver emissão de apólices de garantia 

de adiantamento de pagamento em situações como estas, ou seja, diante de 

indícios de desvio de recursos exigia-se a garantia de pagamento da 

contratada por meio de um seguro específico, como se observa no caso do 

acórdão 1620/2012 - TCU Plenário (BRASIL, 2012). 

 

Assim, salvo para situações como essas, previstas em todas as lei de 

diretrizes orçamentárias desde 2010, as referências a garantias sempre se 

reportam a uma parcela reduzida do valor total do contrato, em geral 5%. 

 

Uma das mudanças ora em discussão no Congresso Nacional é a de que 

esses percentuais sejam elevados para até 30% (trinta por cento), pois, para 

muitas situações, especialmente em execuções de obras de engenharia de 

grande vulto, o nível atual de garantia é insuficiente para evitar o prejuízo à 

Administração. Em realidade, é possível afirmar que o percentual único será 

sempre inadequado, não importa em que patamar esteja situado. 

 

A título de ilustração, nas obras rodoviárias e ferroviárias, por meio da 

instrução de serviços 01/2004 do DNIT, pertinente à composição de 

orçamentos, admite-se o custo de 6% para instalação e manutenção de 

canteiro, além de 2,66% para despesas com mobilização (DNIT, 2004). 
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A substituição de uma empresa por outra requer necessariamente a 

realização do pagamento desses custos, no mínimo, pois, a nova empresa 

mobilizará funcionários, máquinas, equipamentos, reparos nos canteiros ou 

execução de novas instalações, instalará uma administração local  e 

assumirá a manutenção dessas construções, o que pode representar até 

8,66% do valor do contrato, somente por conta desse dois itens, sem 

considerar outros custos adicionais. 

 

Setores que não realizam obras com frequência não têm esses índices 

previamente definidos, pois, o principal sistema referencial de preços 

utilizados pelos órgãos públicos, o SINAPI, não inclui o BDI do construtor, 

mobilização, desmobilização, instalação do canteiro de obra, manutenção 

local e acampamento (BAETA, 2016, slides 11, 12 e 33). 

 

Reforça essa afirmação o fato de que o decreto 7.983/2013, instituidor do 

SINAPI, venha a estabelecer em seu artigo 17, inciso II, que a administração 

pública federal ao repassar recursos para estados, municípios e distrito 

federal deva averiguar a razoabilidade desses itens que não constam do 

sistema (BRASIL, 2013), ou seja, a mobilização, desmobilização, instalação 

do canteiro e sua manutenção local. 

 

Na falta de outras referência específicas, a instrução de serviços do DNIT 

vem sendo utilizada como limite. Mas, isso significa que sem a inclusão de 

quaisquer outros custos necessários já se prevê um dispêndio pelo 

contratante da ordem de 8% do contrato, quando a maior parte das garantias 

está limitada a 5%.  

 

Além disso, as penalidades por inadimplemento de obrigações nos contratos 

administrativos podem assumir o caráter sancionatório como na multa 

moratória, aplicável em caso de atraso na execução, passível de cumulação 

com a multa compensatória, estipulada como determinação prévia de perdas 

e danos do contratante, tal como se depreende dos artigos 86 e 87, inciso II 

da lei 8666 (BRASIL, 1993). 



 105 

 

Considerando o caráter subsidiário do direito privado em relação ao direito 

público, pode existir ainda a determinação da multa por descumprimento de 

condições específicas, como a quebra de sigilo, tal como estabelece o artigo 

409 do Código Civil: "A cláusula penal estipulada conjuntamente com a 

obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da 

obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora." 

(BRASIL, 2002). 

 

Quando o caráter da sanção é compensatório, os editais trazem a 

especificação de percentuais sempre superiores a cinco por cento. Em geral, 

o percentual mais utilizado é o de dez por cento, superior ao limite de 

garantia ordinário de cinco por cento.  

 

Ora, a cláusula penal compensatória tem por finalidade estipular prévia 

determinação de perdas e danos, sem prescindir da cobrança adicional caso 

provado um prejuízo superior. Nas situações em que o contrato já estabelece 

penalidade maior que cinco por cento, existe já desde o início o 

reconhecimento de que a garantia será insuficiente, especialmente se as 

perdas e danos superarem o percentual especificado.  

 

Certamente, o custo adicional para substituir uma construtora é diferente 

daquele para substituir uma empresa de vigilância ou um fornecedor de 

material de escritório e, no entanto, a lei fixa um percentual único, insuficiente 

para uns, excessivo para outros e, portanto, inadequado.  

 

Ponto fundamental do projeto de lei 559, aprovado pela Senado Federal e 

agora em análise pela Câmara dos Deputados, tendo por base o texto oficial 

encaminhado à Câmara dos Deputados, em 02 de fevereiro de 2017 é o que 

permite à seguradora a retomada da obra, em obras de grande vulto, 

mediante a contratação imediata de outra empresa que possa dar 

continuidade à execução.  
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§ 4º Nas obras e nos serviços de engenharia de grande vulto, 
exigir-se-á seguro-garantia com cláusula de retomada no 
percentual de 30% (trinta por cento) do valor inicial do 
contrato, hipótese em que o edital poderá prever a obrigação 

de apresentação de seguros adicionais. (SENADO 

FEDERAL, 2013)  
 

 

Sob a determinação desse texto, elimina-se a necessidade de nova licitação 

nas hipóteses de inadimplemento ou inexecução contratual, existindo a sub -

rogação da seguradora nos direitos e deveres do contratado, com autonomia 

para subcontratar total ou parcialmente o objeto do empreendimento tendo, 

no entanto, a possibilidade de ser penalizada no valor da própria garantia 

caso não venha a concluir o projeto: 

 

Art. 89. A critério da autoridade competente, em cada caso, 
poderá ser exigida, mediante previsão no instrumento 
convocatório, prestação de garantia nas contratações de 
obras, serviços e compras.... II - caso a seguradora não 

conclua o contrato, ser-lhe-á aplicada multa equivalente ao 
valor integral da garantia: III - a seguradora deverá firmar o 
contrato, inclusive os aditivos, como interveniente-anuente 
... V- a seguradora poderá subcontratar a conclusão do 

contrato total ou parcialmente.(SENADO FEDERAL, 2013). 

 

 

O texto traz consigo dificuldades a serem superadas, dentre elas a 

responsabilidade trabalhista e previdenciária, assim como a distribuição de 

responsabilidade pela segurança da obra executada, além de alterar 

significativamente a operação de seguros no segmento de grandes obras e 

instituir uma multa pela não conclusão.  

 

De acordo com o reconhecimento do relator desse projeto de lei, o Senador 

Fernando Bezerra Coelho o procedimento relativo aos seguros foi adaptado 

ao que se verificou nos Estados Unidos: 

 

Do direito norte-americano, importamos uma nova 
sistemática de seguros. Se uma obra for paralisada, o seguro 
será acionado não apenas para pagar uma indenização, mas 
para assumir e concluir os serviços. Além disso, será 
possível exigir o pagamento de seguro em benefício dos 
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trabalhadores terceirizados, acabando com a possibilidade 
de as empresas fecharem as portas e deixarem seus 
empregados sem receber as verbas trabalhistas. (SENADO 
FEDERAL, 2016). 

 

É certo que no mercado americano todas as obras, pequenas ou grandes , 

submetem-se a esse dispositivo, estabelecido pelo denominado Miller Act, 

em todos os contratos de valor superior a cem mil dólares, de forma que se 

observa alta pulverização de riscos, enquanto no atual projeto em discussão 

a assunção da obra pela seguradora ocorrerá tão somente e obras de grande 

vulto (US CODE). 

 

Ainda assim, um ponto importante há que ser reconhecido: até então, a 

legislação nunca tratou nas compras públicas, parcerias público-privadas, 

concessões e permissões a retomada de obras interrompidas pela resolução 

contratual de forma adequada. Via de regra submetem a decisão a novo 

processo licitatório ou à convocação dos participantes da licitação ao preço 

do vencedor do certame.  

 

Mesmo a lei conhecida como Estatuto da Empresa Pública e Empresas de 

Economia Mista, promulgada em junho de 2016, ainda traz referências a 

esse mecanismo, optando pela segurança em detrimento da solução do 

problema, como se depreende da leitura do inciso VI, do Artigo 29 da Lei 

13303/2016:  

 

“É dispensável a realização de licitação por empresas 
públicas e sociedades de economia mista: ...VI - na 

contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 
fornecimento, em consequência de rescisão contratual, 
desde que atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condições do contrato 
encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, 

devidamente corrigido.” (BRASIL, 2016). 

 

 

A tutela do direito do credor assume a denominação genérica de garantia, 

conjunto de meios coercitivos colocados pelo poder estatal para assegurar a 

efetiva realização do direito (NORONHA, 2007, p. 131), tratada e 
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recepcionada como um custo de transação ex-ante, ou seja, posicionada ao 

lado de outros custos preparatórios à transação, como o levantamento de 

informações, elaboração de contratos, apuração de salvaguardas (ANDRADE 

et al, 2011, p. 611).  

 

Compõe uma preocupação do credor cercar-se de cuidados para que a 

prestação esperada seja efetivada; este buscará a tutela do seu direito na 

legislação, em sanções socialmente organizadas, proporcionadas pelo Direito 

(NORONHA, 2007, p. 129). 

 

Na garantia, um terceiro intervém no contrato, anuindo com suas 

especificações e, portanto, a convenção, por esse lado, permanece limitada 

aos contratantes. Por outro lado, situações convencionadas entre o credor e 

o devedor irão beneficiar o garantidor, ainda que este não tenha tomado 

parte dessas negociações (POTHIER, 2002, p. 95). 

 

A forma mais evidente da garantia de uma obrigação é a fiança, forma pela 

qual alguém se obriga por um devedor a pagar ao seu credor, sucedendo-o 

em sua obrigação (POTHIER, 2002, p. 328). 

 

Manifesta-se a existência de obrigações de garantia que podem assumir, 

tanto a prestação em si quanto o seu equivalente monetário, e que têm como 

principal objetivo a oferta de maior segurança ao credor. Trazem a 

possibilidade de organizar os negócios em bases mais seguras, ampliando as 

condições de satisfação do crédito e de execução dos compromissos.  

 

Na medida em que as relações se tornam mais complexas e freque ntes, a 

obrigação de garantia assume importância como meio de mitigar os efeitos 

de recessões, aumento dos riscos, inadimplementos em épocas de crises, 

mudanças econômicas, contratempos (RIZZARDO,2011, p. 50). 

 

Essa necessidade de proteção é a principal responsável para que o termo 

obrigacional situe-se no campo passivo da relação, imprimindo maior 

importância ao cumprimento de algo, ao fato de que uma parte deve 
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desincumbir-se de um peso que lhe é imposto, conferindo a uma parte o 

direito de exigir o cumprimento (POTHIER, 2002, p. 24), ainda que numa 

relação contratual, credor e devedor apresentam-se diante de obrigações 

recíprocas, embora ao devedor caiba a maior carga de execuções, a maior 

expectativa de desempenho.  

 

Quando a garantia se realiza por meio de apólice de seguro, cabe ao 

garantido, também denominado tomador, contratado ou devedor, a obrigação 

de pagar o prêmio à seguradora, conforme cláusula 5.1 das condições 

especiais do seguro padronizado, tal como consta da circular SUSEP 477:“O 

tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o 

prazo de vigência da apólice.” (SUSEP, 2013). 

 

Como contrapartida, a seguradora se obriga a garantir o fiel cumprimento do 

contrato, indenizando os prejuízos decorrentes da inexecução, da execução 

imperfeita ou dando continuidade ao contrato por seus próprios esforços, tal 

como estipula a cláusula 8ª das condições gerais do seguro para o setor 

público, aprovadas pela circular SUSEP 447 (SUSEP, 2013). 

 

Essa condição estabelece uma limitação às obrigações do garantidor 

equivalente ao valor assegurado, previamente definido entre as partes, de tal 

forma que a seguradora indenizará os prejuízos ou o valor definido na 

apólice; dos dois, o menor.  

 

O acionamento do seguro está associado à caracterização do sinistro que, 

em linhas gerais, equivale a um inadimplemento do contratado ou garantido, 

mas com restrições capazes de afastar essa responsabilidade, como no caso 

fortuito ou de força maior, ainda que o contratado tenha assumido a 

obrigação por eventos dessa natureza, como no “caput” do artigo 393 do 

código civil: “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 

fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado.” (BRASIL, 2002). 
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A cláusula 1. Objeto, das condições gerais do seguro, definidora da cobertura 

do seguro de garantia em contratos administrativos fornece indicações 

precisas sobre a sua extensão: 

 

Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, 
conforme os termos da apólice e até o valor da garantia 
fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou 
cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada (...) 
(SUSEP, 2013) 

  

 

Embora o seguro mencione como objeto o “fiel cumprimento do contrato”, o 

texto da clausula inicial estabelece o valor da garantia como limitação e 

condiciona o funcionamento da cobertura a regras específicas das 

modalidades ou coberturas adicionais.  

 

Em outros termos, o clausulado aprovado e adotado nas apólices estabelece 

limites e restrições a essa fidelidade, observando-se, nesse sentido, as 

disposições presentes na Cláusula 11, Perda de Direitos, das condições 

gerais do seguro aprovadas por meio da mencionada Circular SUSEP 477, 

em que constam as restrições a casos fortuitos ou de força maior, 

descumprimentos das obrigações que decorram de atos do próprio segurado, 

alterações no contrato sem a anuência da seguradora, atos ilícitos dolosos do 

segurado, declarações falsas, agravamento dos riscos. 

 

Em se tratando de seguro, a obrigação associada à garantia é permeada por 

outro contrato com  limitações ao exercício dessa garantia, daí a importância 

de se conhecer tais restrições.. 

 

Complementando o objeto do seguro, a cláusula 1.2 estipula como foco o 

pagamento de multas e indenizações decorrentes do inadimplemento do 

tomador, de tal forma que caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a 

obrigação descrita na apólice: 
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... realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato 

principal e/ou indenizando, mediante pagamento em dinheiro, 
os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do 
tomador, cobertos pela apólice. (SUSEP, 2013, cláusula 8.1).  

 

 

Existe sempre a exigência de que os referidos prejuízos encontrem-se 

cobertos pela apólice, com a pressuposição de que os fatos serão 

averiguados para avaliar a sua perfeita adequação às coberturas. 

 

Quando o seguro se refere a contratos administrativos, o pressuposto 

fundamental é a verificação do processo instaurado pelo contratante, 

anunciando a intenção de punir o contratado.  

 

Cumpre sempre observar se houve obediência ao princípio do contraditório, 

se o tomador de fato deu causa ao inadimplemento, se há excludentes de 

responsabilidade, qual o montante dos prejuízos, eventual reclamação 

judicial por parte do contratado. 

 

A mera reclamação formulada pelo credor é insuficiente para obter o 

pagamento de uma indenização. Sempre será necessária a apuração exata 

das perdas e danos suportadas, em atuação amigável, extrajudicial ou por 

arbitragem ou, ainda, mediante acesso ao Judiciário, hipótese prevista, por 

exemplo, na fiança, conforme artigo 21 do código civil brasileiro (BRASIL, 

2002). 

 

O Inadimplemento não se limita à impossibilidade total da prestação. Os 

danos decorrentes do cumprimento imperfeito também se encontram 

amparados pelo seguro, numa perspectiva que remonta aos estudos de 

Staub sobre o cumprimento positivo do contrato (AGUIAR JÚNIOR; 

TEIXEIRA, 2011, p. 574 a 579)..  

 

Em grau com idêntica sofisticação encontra-se a mora tal como definida 

secularmente no ordenamento brasileiro, de forma que não se limita ao 

aspecto temporal, mas também ao espaço e, principalmente, à forma, CCB 
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394: “Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o 

credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a 

convenção estabelecer.” (BRASIL, 2002). 

 

Enfatiza-se, por esse meio, a forma da prestação como elemento capaz de 

caracterizar a mora, de tal maneira que o cumprimento da obrigação sem 

atentar às especificações estabelecidas para o objeto, tem a força legal para 

caracterizar o inadimplemento moroso.  

 

Por essas razões, instaura-se junto à seguradora procedimento de regulação 

do sinistro, pelo qual se irá apurar a ocorrência do dano e a conformidade 

dos fatos com as coberturas contratadas, indicando se há ou não cabimento 

na indenização reclamada (THEODORO JÚNIOR, 2004, p.8/11). 

 

Quando se trata de contrato privado, o inadimplemento propicia ao credor 

insistir na execução do objeto ou pleitear o fim do contrato e o pagamento de 

perdas e danos, no caso de contrato entre particulares, tal como estabelece o 

artigo 475 do código civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em 

qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”(BRASIL, 2002). 

 

A Administração Pública, no entanto, possui dentre as cláusulas exorbitantes 

a prerrogativa de cancelar unilateralmente o contrato, desde que motivado 

pelas causas definidas em lei, tal como consta do artigo 79, inciso I, da lei 

8666: "A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e 

escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo anterior." 

 

Deverá sempre exigir o pagamento dos prejuízos decorrentes da inexecução, 

nos termos do inciso III, do artigo 80 da lei 8666: "execução da garantia 

contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos". 
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Restando caracterizado o sinistro, a responsabilidade do tomador e o 

montante dos prejuízos, a seguradora promoverá ao pagamento da 

indenização correspondente ao valor dos prejuízos e das multas aplicadas.  

Esse pagamento é disponibilizado não diretamente ao contratado, no caso de 

segurado pertencente ao Poder Público, mas ao respectivo Tesouro ou 

Fazenda.  

 

Apesar de existir nas condições gerais do seguro a alternativa de execução 

pela própria seguradora, mediante contratação de um terceiro, essa hipótese 

não se aplica quando ocorre a resolução contratual, porquanto a legislação 

obriga a instauração de novo processo licitatório à escolha dessa nova 

empresa. 

 

A possibilidade de contratação direta pela seguradora estará presente em 

algumas poucas situações, previstas no artigo 24 da lei 8666, como nas 

obras de engenharia de valor inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); nos 

casos de guerra ou grave perturbação da ordem; nos casos de emergência 

ou de calamidade pública, para as parcelas de obras e serviços que possam 

ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos; na restauração de obras de arte e objetos históricos.(BRASIL, 

1993).  

 

Espera-se que para a maioria dos casos de inadimplemento dos tomadores, 

existindo cobertura para o evento, a regulação será concluída pela 

indenização dos prejuízos e pagamento das multas aplicadas, desde que não 

tenham sido pagos pelo contratado, evidenciando o caráter patrimonial do 

seguro. 

 

A indenização paga pela seguradora, seja pela apuração dos prejuízos 

consequentes do inadimplemento, seja pela quitação das multas, estará 

sempre limitada ao valor assegurado que atualmente, nos contratos públicos, 

não ultrapassa a 5% ou 10% do valor do contrato , conforme artigo 59 da lei 

8666 (BRASIL, 1993).  
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Caracteriza-se a ocorrência de um sinistro em contratos com o Poder 

Público, pela resolução contratual, aplicação de penalidades e cobrança dos 

prejuízos, ou ainda, pela cobrança danos decorrentes do adimplemento 

inadequado, pela prestação incorretamente satisfeita, mas quaisquer que 

sejam as origens há sempre a instauração de processo administrativo.  

 

Num contrato de execução, o prejuízo admitido pelo seguro é o custo 

adicional para concluir o projeto, conforme circular SUSEP 477/2013, 

condições especiais do seguro, item 2. Definições, inciso I:  

 

Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos 
valores originários previstos para a execução do objeto do 
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador. 
(SUSEP, 2013). 

 

Se o limite máximo de indenização previamente definido for inferior ao valor 

dos prejuízos, o pagamento promovido pela seguradora será insuficiente para 

satisfazer aos interesses públicos, porquanto inferior ao montante apurados 

dos prejuízos.  

 

O prejuízo ao contratante corresponde ao custo adicional para a conclusão 

do objeto, o subrecusto, além das despesas com o refazimento de partes 

deterioradas pelo tempo ou de partes mal executadas e a multa moratória.  

 

Quando um contrato de engenharia é resolvido, determinando-se a 

substituição do executante, o novo contratado terá despesas com a auditoria 

de tudo quanto realizado até o momento, exatamente para registrar a 

responsabilidade futura pela incolumidade da obra, nos termos do artigo 618 

do código civil: "Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução 

responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e 

segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo." 

(BRASIL, 2002). 
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Vários serviços exigem homogeneidade na execução, de material, qualidade 

e época da conclusão como os revestimentos, pintura de um ambiente, 

concretagem, sendo necessário o desfazimento do que tenha sido 

interrompido, de forma que a retomada propicie uma nova execução em 

conformidade com os padrões estéticos e de segurança. 

 

A mobilização da nova equipe, com a construção ou reparação de canteiros 

de obra também se enquadra nos prejuízos do contratante, assim como as 

despesas com o refazimento de partes que não estejam adequadamente 

construídas, os gastos para refazer projetos executivos, resgatar a 

documentação de "as built" (como construído, tradução nossa), inventariar os 

insumos e equipamentos do almoxarifado, descartar itens fora do prazo de 

validade. 

 

Enfim, esses são os principais itens mensuráveis. Há outros prejuízos, no 

entanto, associados ao tempo para a finalização do objeto, como o custo de 

oportunidade, os danos ocasionados pelo atraso na conclusão. 

 

Quando há a contratação de seguro de garantia esses prejuízos passíveis de 

mensuração são determinados ao longo da regulação do sinistro, por meio de 

pericias conduzidas pela seguradora em intenso contato com o segurado, 

inclusive porque a substituição do executante requer a realização de novo 

processo licitatório, sendo o prejuízo associado à mora traduzido em multas 

aplicadas ao executante, após processo administrativo em que o contraditório 

seja observado.    

 

Em outros contratos como o de fornecimento de bens ou prestação de 

serviços, os prejuízos se traduzem pelo custo adicional à contratação de um 

substituto,  em situação emergencial pelo prazo de 180 dias, o que pode ser 

realizado sem licitação, nos termos do artigo 24 da lei 8666 (BRASIL, 1993).  

 

Em realidade, espera-se que o segurado se utilize do seu poder-dever de 

fiscalização para evitar que os problemas de execução se avolumem. A 

identificação precoce da impossibilidade do executante em performar o 
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contrato possibilitará a rápida adoção de medidas necessárias: advertência, 

aplicação de multa, resolução contratual.  

 

Juntamente com a obrigação de fiscalizar o andamento de uma obra, a 

administração tem ainda o dever de informar a seguradora em caso de 

situações que venham a resultar em resolução contratual, de acordo com as 

condições gerais do seguro: 

 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo 
administrativo para apurar possível inadimplência do 
tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo 
segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e 
concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência 
apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, 
com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 
(SUSEP, 2013) 

 

Entretanto, em muitas situações o órgão público deixa de informar a 

seguradora, criando uma situação passível de recusa da indenização, 

porquanto o atraso na comunicação impede a adoção de medidas para 

atenuar ou evitar os prejuízos, como o financiamento do executante, nas 

situações em que o problema esteja situado na deterioração das suas 

condições econômico-financeiras. 

 

A recusa da indenização, entretanto, não é automática. Depende da prova de 

que o "atraso trouxe perda adicional, alterou de maneira extraordinária o 

resultado, implicou em acréscimo nos prejuízos, deu azo ao aparecimento de 

danos que nem existiriam." (PEREIRA, 2010).  

 

Quando não resta claro que a intervenção da garantidora poderia evitar a 

resolução unilateral, impõe-se o prazo prescricional de um ano para as 

relações entre a seguradora e o segurado, nos termos do artigo 206, § 1º, 

inciso II, alínea b do código civil (BRASIL, 2002), considerando-se como o 

dies a quo o conhecimento do fato gerador da pretensão.  
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Em face da existência de regra genérica à prescrição em contradição com a 

prescrição para atos da administração pública em cinco anos, discutiu-se se 

esse não deveria ser o prazo a ser imposto aos contratos de seguro em que 

o órgão público fosse o segurado, tendo o Superior Tribunal de Justiça 

firmado questão quanto à aplicação restritiva presente no artigo 206: 

 

... 6. Tendo em vista a interpretação de caráter restritivo 

que deve ser feita acerca das normas que tratam de 
prescrição, dentre as quais está a do art. 206, § 1º, II, do 
Código Civil, não é possível ampliar sua abrangência, de 
modo a abarcar outras pretensões, ainda que relacionadas, 
indiretamente, ao contrato de seguro. Aplicação, na hipótese, 
do art. 206, §3º, V, do CC/02.” (STJ, 2014).  

 

O fato é que se impõe o aviso imediato de inadimplemento à seguradora, 

registrando-se a expectativa de sinistro, inclusive para que esta utilize sua 

expertise em prol de evitar a inexecução e a resolução unilateral do contrato. 

Isso é diferente de exigir que o aviso da ocorrência se realize ainda no 

período de vigência do seguro, pois, o direito do segurado de agir contra a 

seguradora começa a contar do momento em que toma ciência do fato 

gerador da pretensão. 

 

O fato gerador vem a ser exatamente a violação do direito. Sem essa lesão 

não há que se falar em pretensão.  

 

Verificando-se a mora em um contrato, nasce para o contratante fiel, a 

possibilidade de pleitear perdas e danos advindos do fato. Poderá direcionar 

essa reclamação contra a parte inadimplente e, simultaneamente, notificar o 

seu fiador ou o segurador que o tem como garantido, observados os prazos 

estabelecidos na legislação civil (PEREIRA, 2010). 

 

A lei não se faz restrição ao prazo de vigência do seguro ou do contrato, mas 

tão somente ao atentado contra o direito, inclusive porque a exigência de que 

a reclamação ocorra ainda no prazo de vigência do seguro implica na 

inserção de cláusula decadencial, situação não admitida no código civil. 
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É certo que o seguro não pode contemporizar com a falta de fiscalização e de 

eficácia do contratante cuja diligência no acompanhamento da obra destina -

se, dentre outros fatores, a antecipar-se na solução dos problemas e a 

minorar os danos que possam resultar do inadimplemento, mesmo parcial.   

 

A falta de atuação do contratante que tem o poder-dever de fiscalizar é que 

pode ser causa para a recusa da seguradora em pagar pelos prejuízos 

resultantes da inexecução. 

 

O encerramento de um processo de sinistro sem o pagamento de 

indenização  requer a prova da desídia e que a intervenção da seguradora a 

tempo resultaria em redução ou eliminação dos prejuízos. Se o aviso 

imediato não modificaria o resultado, não há razões para negar o pagamento 

da indenização (PEREIRA, 2010).  

 

 

 

 

4.4 O SEGURO E AS GARANTIAS CORRELATAS, IDÊNTICO 
OBJETO COM NATUREZAS DISTINTAS. 

 

Tenha-se presente que as obrigações de garantia visam dar maior segurança 

ao credor, afastando os riscos ou prevenindo-os. Trazem tranquilidade aos 

negócios, posto que, se não adimplido um compromisso, assumem elas a 

satisfação do crédito (RIZZARDO, 2009, p. 50). 

 

Enquadram-se nesse mister a fiança, o aval, o seguro, a anticrese, todos 

denominados de garantias pessoais em contraposição às reais: a 

propriedade fiduciária, a alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis, a 

hipoteca, o penhor, a caução que é uma modalidade de penhor (GOMES, 

1961, p. 297).   

 

A denominação de garantias pessoais corresponde à situação de que sejam 

prestadas por pessoas físicas ou jurídicas. Ao longo do tempo percebeu-se a 
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possibilidade de comercializar garantias especiais, ampliando a segurança do 

credor.  

 

Para tanto, o pretendente a uma garantia demonstra a uma instituição 

financeira ou seguradora que tem um bom cadastro, experiência no seu ramo 

de atuação, ótimas referências, patrimônio e adquire uma fiança bancária ou 

um seguro que podem ser apresentados a terceiros em operações especiais.  

 

No caso de seguro, pode adquirir apólice de fiança locatícia para ofertar ao 

senhorio numa locação imobiliária, documento que tem o locador como 

segurado. Ocorrendo o inadimplemento de aluguéis e encargos de locação, 

este será beneficiário de indenizações pagas pela seguradora, durante o 

tempo que durar a ação de despejo por falta de pagamento. Trata-se da 

“compra de garantia ou de segurança em relação a um interesse exposto a 

risco, denominada, assim, de garantia em estado puro” (PASQUALOTTO, 

2005, p. 9). 

 

Ainda tratando de seguro, uma construtora tem a possibilidade de adquirir um 

seguro de garantia de obrigações contratuais, na modalidade de executante 

construtor, oferecendo essa apólice a um contratante com quem se obrigue a 

construir uma obra. Em caso de mora, inadimplemento ou falhas na 

execução, também denominada de inexecução positiva do contrato o 

segurado poderá reclamar da seguradora a indenização de perdas e danos, 

multa compensatória ou, quando possível, que a própria seguradora 

providencie a conclusão do projeto.  

 

Antes de ter acesso propriamente ao seguro, apresenta documentos que 

atestam a sua capacidade econômico-financeira, o montante do patrimônio 

líquido, os resultados obtidos ao final dos últimos exercícios, a composição 

societária, os ativos imobilizados, os bens em nome dos sócios ou principais 

acionistas, a sua capacidade de execução dos serviços a que se propõe.  
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Essa fase de cadastramento pode ser realizada em várias seguradoras, 

simultaneamente e, em cada uma o processo é concluído com a assinatura 

de um contrato de contragarantia, caso o cadastro seja aprovado.  

 

Na contragarantia constam os regramentos estipulados para a emissão de 

apólices pela seguradora, assim como a obrigação de que o tomador fará o  

possível para cumprir os contratos, mas se não o fizer, a seguradora terá a 

prerrogativa de efetuar o pagamento dos prejuízos decorrentes desse 

inadimplemento ao segurado ou dar prosseguimento ao projeto por sua conta 

e risco.  

 

Além da sub-rogação legal, a seguradora detêm ainda a sub-rogação 

convencional estabelecida no contrato de contragarantia, no qual se estipula 

ainda a nomeação de fiadores, solidariamente responsáveis, sem o benefício 

de ordem, contra os quais a seguradora poderá também agir para recuperar 

os valores indenizados, acrescidos de juros, correção monetária, multa 

compensatória e honorários advocatícios.  

 

O seguro propicia a garantia de um interesse e a transferência total ou parcial 

do risco assumido pelo credor em relação ao adimplemento completo de uma 

prestação.  

 

No caso das apólices de garantia de obrigações contratuais do executante 

construtor, fornecedor ou prestador de serviços o segurador se 

responsabiliza por situações futuras (PASQUALOTTO, 2005, p. 33), ou seja, 

pelos prejuízos verificados no momento de um sinistro ao se constatar o 

inadimplemento do devedor.  

 

Entretanto, as condições gerais do seguro de garantia aprovadas pela 

SUSEP – Superintendência dos Seguros Privados, por meio da circular 

SUSEP 477 colocam o segurador como partícipe possível da situação do 

debitum e não apenas da obligatio, tal como se denota a partir da Cláusula 8a 

– Indenização, no momento em que admite a possibilidade de que o 
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segurador realize, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal 

(SUSEP, 2013).  

 

Essa condição oferece ao seguro uma situação diferenciada ao credor, 

porquanto, o segurador estará posicionado como garante não apenas do 

resultado, mas também da prestação. Tal característica dos seguros de 

garantia trazem alteração significativa nas definições doutrinárias a respeito 

da garantia pura, na qual o seguro seria o representante fundamental:  

 

Um bom exemplo é, sem dúvida, a do contrato de seguro em 
que a obrigação de garantia é estabelecida para que a 
apólice assuma o risco de acidentes ... Este também é 

objeto de todas as obrigações cujo desempenho consista no 
pagamento de um tipo de coisa: dinheiro ou mercadoria 
(tradução nossa). (CRÉPEAU apud PASQUALOTTO, 2005, 
p. 33): 
 

 

Contrariando esse formato, as apólices de garantia se aproximam da 

promessa de fato de terceiro (CCB 439): “Aquele que tiver prometido fato de 

terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar” 

(BRASIL, 2002).  

 

Mais do que isso, da solidariedade passiva em que um dos devedores é o 

real interessado na prestação: “CCB 285. Se a dívida solidária interessar 

exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com 

aquele que pagar” (BRASIL, 2002). 

 

Apesar dessa aproximação com a solidariedade e o fato de terceiro, com 

estas não se confundem, especialmente, porque a substituição do devedor, 

depende do prévio acordo entre o segurado e a seguradora , sendo que em 

geral a questão se resolve por meio do princípio indenitário, pelo pagamento 

dos prejuízos apurados  E a solidariedade não se presume: depende da lei 

ou da vontade das partes, inexistindo na contratação do seguro um dever 

solidário, mas subsidiário, dentro dos limites estabelecidos na apólice.  
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Longe das transações instantâneas, naquelas de trato sucessivo ou 

operações de valores significativos, a preocupação com a garantia é alçada a 

um patamar elevado.  

 

Pretende-se a segurança quanto à concretização do negócio, ao perfeito 

funcionamento do objeto adquirido, ao recebimento das importâncias 

devidas. Essa é apenas mais uma evidência da organização racional do 

mercado, pelo encadeamento de relações estruturadas, visando à entrega ou 

aquisição de bens de troca, encerradas instantaneamente, salvo quando 

necessária a garantia da aquisição legítima, pela evicção (WEBER, 2012, v.1, 

p. 419). 

 

As garantias são organizadas sob diversos aspectos: fiança fidejussória, 

fiança bancária, aval, depósito caução, seguro de crédito, seguro de garantia, 

hipoteca, alienação fiduciária, penhor. Todas com o propósito de oferecer 

segurança ao credor de que o devedor cumprirá sua promessa a contento. 

Nos contratos de troca, uma parte pode ser proprietária sem ter ainda a 

posse do bem: 

 

Para que a posse real do valor como tal, que ainda é ou que 
acaba de se tornar a minha propriedade, me pertença ou me 
seja atribuída sem que eu esteja na posse da realidade 
sensível que abandono ou adquiro, é preciso recorrer à 

penhora. (HEGEL, 2009, p. 79). 
 

A penhora, tal como referida, estaria melhor traduzida como hipoteca ou 

caução do bem próprio ou do bem de um terceiro.  

 

Em realidade, o garantidor não se compromete diretamente com a realização 

de uma tarefa ou a entrega dos bens determinados. Trata-se da obligatium 

sem debitum (GOMES, 1961, p. 24). Ele oferece ao credor a possibilidade de 

agir também contra o seu patrimônio para receber os prejuízos decorrentes 

da inexecução, as perdas e danos, ou seja, a perda ou prejuízo que teve ou o 

ganho que deixou de obter com o descumprimento da obrigação (POTHIER, 

2002, p. 139). Nesse sentido, trata-se de relação jurídica atributiva de um 
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direito de expectativa ao credor e de responsabilidade ao garantidor, 

permitindo àquele a compensação do que perder se advier o inadimplemento 

(PASQUALOTTO, 2005, p. 11). mas, repita-se, nesse ponto o seguro tem um 

diferencial importante: a responsabilidade subsidiária da seguradora pela 

execução, desde que em acordo com o credor. 

 

A falta de cumprimento do debitum abre caminho à obligatio, o direito que 

tem o credor de agir para recuperar os seus prejuízos, diretamente do 

patrimônio do devedor ou daquele que interveio no pacto como fiador ou 

garantidor. Este, em verdade, não garante que a operação será concluída, 

mas propicia ao credor uma ampliação dos patrimônios sobre os quais 

poderá agir para obter o ressarcimento dos seus prejuízos. 

 

Por que responsável também pelo debitum, a seguradora de garantia tem a 

prerrogativa de antecipar-se à reclamação atuando durante a fase de 

expectativa de inadimplemento para averiguar as circunstâncias envolvidas 

no fato, verificar a possibilidade de atenuar as consequências da inexecução, 

procurar concluir o objeto do contrato e  promover o pagamento da 

indenização dos prejuízos apurados, até o limite do valor assegurado.  

 

Tais condições são averiguadas nesse momento especial e específico do 

mercado segurador, denominado de regulação de sinistros, no qual se 

promove uma cuidadosa averiguação do andamento do contrato, com 

verificação do cronograma físico-financeiro, dos diários de obras, dos boletins 

de medição, das atas de reuniões, dos apontamentos da fiscalização, das 

alterações nos projetos executivos, do pagamento de fornecedores e de 

funcionários. 

 

A regulação do sinistro diferencia o seguro em relação a outras garantias, 

exatamente porque exerce o papel de evitar ou atenuar as consequências do 

inadimplemento ou, em último caso, de apurar os exatos efeitos da 

inexecução, a sua extensão, o seu valor.  
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Diferente é a situação do contrato garantido por fiança, contrato acessório ao 

pacto principal e do qual é dependente, a tal ponto que a extinção da 

obrigação principal implica na extinção simultânea da fiança (POTHIER, 

2002, p. 337). Por meio desse instrumento, o contratante tem a possibilidade 

de acessar o patrimônio do fiador, após concretizado o prejuízo, inexistindo 

uma fase anterior de acertamento ou de procedimentos específicos para 

evitar o prejuízo.  

 

Há um liame fundamental entre esse pacto acessório e o principal, de tal 

forma que o acesso ao patrimônio do garantidor será possível, tão somente, 

nas situações em que o devedor houver falhado com o seu dever de cumprir 

a avença, observando-se que o descumprimento nem sempre ocasiona o 

dever de indenizar, como, por exemplo, na inexecução decorrente de caso 

fortuito ou força maior, quando a parte não se houver obrigado por essa 

situação, tal como dispõe o artigo 393 do código civil: 

 

Da mesma forma, o incumprimento por atos ou fatos do 
próprio credor, da sua recusa em receber a prestação ou de 
empecilhos que venha a impor no desenvolvimento regular 

do contrato. (BRASIL, 2002). 
 

 

Não se tratam apenas de relações entre patrimônios, do credor e do devedor, 

em operação restrita a parcelas econômicas. O inadimplemento se aproxima 

do ilícito ou ao menos faz surgir a obrigação de reparar, a responsabilidade. 

São implicações de ordem moral que subjazem à especificação, 

especialmente porque quando o mercado é deixado à sua legalidade 

intrínseca, leva apenas em consideração a coisa, não a pessoa. Sem a 

interferência direta da moralidade própria da sociedade, os deveres de 

fraternidade são completamente afastados (WEBER, 2009, v.1, p. 420).  

 

Tem o garantidor a prerrogativa das medidas acautelatórias (CCB 818), 

conservativas (CCB 1425), coativas (CCB 1422), coercitivas (CCB 1423), de 

forma muito similar ao que se verifica contra o devedor. 
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O garantidor ou fiador, no entanto, é terceiro em relação às partes do 

contrato e sua integração aos efeitos obrigacionais requer a sua inequívoca 

manifestação de vontade, a aceitação dos efeitos contratuais sobre o seu 

patrimônio (WALD, 2012, p.317). É um autor condicional, responsável por 

realizar um pacto em lugar de outrem que deixou de realizá-lo (HOBBES, 

2015, p. 137). 

 

Apesar da extrema importância de que se reveste a garantia prestada nos 

contratos, muitos autores dedicam-se ao tema das obrigações, mas, em 

geral, deixam de lado o tratamento das garantias, possivelmente pela ênfase 

que ela própria carrega: a atuação em caso de inadimplência, de inexecução 

total ou parcial, da mora.  

 

Mas, a sua atuação “a posteriori” não pode obscurecer o interesse anterior. A 

garantia reforça a certeza do credor de que receberá a prestação e, portanto, 

de que estará protegido do inadimplemento (NEVES, 2009, p. 246). 

 

Interessante que na legislação nacional as garantias não se encontram 

descritas num único local nos códigos, mas espalhados em temas distintos 

no código civil, como a hipoteca, a fiança, o penhor, a anticrese; no código de 

processo civil, como a penhora e o arresto e, mesmo em legislação esparsa, 

como a alienação fiduciária de imóveis. A dispersão da matéria não pode ser 

entrave à análise profunda das suas características (NEVES, 2009, pg. 246). 

 

Observa-se a preocupação do legislador com a garantia nos contratos de 

compra e venda em que se estipulam cláusulas especiais capazes de 

oferecer maior segurança à operação, como na cláusula de retrovenda (CCB 

505); na venda a contento do comprador, na qual os interesses deste é que 

são protegidos, de forma que possa averiguar a exata conformação do bem 

adquirido (CCB 509); na preempção em que se preserva o direito do 

vendedor de reaver o bem, caso o adquirente pretenda colocá-lo à venda 

(CCB 513); na venda sob reserva de domínio, aplicável aos bens móveis com 

perfeita possibilidade de identificação (CCB 521).  
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Em tais cláusulas especiais, o próprio bem objeto da operação constitui a 

garantia ou a obrigação de que a outra parte proceda de acordo com a 

cláusula ajustada. Mas, seja o bem ou o sujeito, o fato é que a garantia 

prevista nessas situações não vai além daqueles envolvidos na transação, 

sem que um terceiro seja incluído. 

 

Para efeito deste estudo, no entanto, interessam as formas existentes para 

obrigar sujeito que não participa da relação principal, um garante que 

comparece para oferecer maior segurança à transação.  

 

Fundamental é investigar a forma como se dá a transferência da 

responsabilidade do devedor ao garantidor, as exceções que este pode impor 

ao credor, as exceções do devedor que aproveitam ao garante, a 

caracterização da responsabilidade, subsidiária ou solidária, a imposição de 

caso fortuito ou força maior, a exceção de contrato não cumprido, a teoria da 

imprevisão. 

 

Nesse sentido, a classificação das garantias promovidas por 

PASQUALOTTO (2005, p. 67-68) caminha na direção de desvendar a sua 

etiologia e facilitar o entendimento. Para esse autor, as garantias são 

derivadas de uma relação jurídica básica constituída anteriormente entre 

credor e devedor ou, então, são independentes de qualquer relação primária. 

 

Derivando de uma relação jurídica básica, tem-se numa primeira linha, o 

objeto da garantia formado pelo dever da prestação e pode constituir-se por 

meio de garantias acessórias: pessoais, como na fiança; reais (numerus 

clausus, tal como consta no código civil); autônomas, como no aval ou em 

garantias de comércio internacional.   

 

Numa segunda linha, mantendo o vínculo com a relação jurídica básica, o 

objeto da garantia volta-se ao conteúdo da prestação, cujo exemplo clássico 

é a evicção e os defeitos do objeto, como o vício oculto.  
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Em complemento estariam as garantias independentes dessa relação jurídica 

fundamental e, portanto, denominadas de puras, para as quais aquele autor 

indica como representantes: o contrato de seguro; o mutualismo; a 

constituição de renda; e a previdência privada.  

 

Seriam independentes por faltar-lhes o vínculo aparente ou oculto com a 

relação jurídica de base (PASQUALOTTO, 2005, p. 66). Entretanto, ao incluir 

o contrato de seguro, deduz-se por mais paradoxal que possa parecer, que 

não tratou do seguro de garantia de obrigações contratuais, mas de outros 

seguros, como o de transporte, incêndio, roubo, danos patrimoniais em geral 

e, mesmo, o de responsabilidade civil.  

 

Essa constatação decorre do fato de que o seguro de garantia, por definição, 

está vinculado ao contrato firmado entre credor, também chamado de 

segurado, e devedor, denominado de tomador ou garantido. O vínculo 

compõe o objeto da cláusula primeira das condições gerais do seguro, tal 

como aprovado pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, por 

meio da circular SUSEP 477/2013 (segurado setor público, ramo 775):  

 

...garante o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme 
os termos da apólice e até o valor da garantia fixado 

nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou 
cobertura(s) adicional(is) expressamente 

contratada(s).”(SUSEP, 2013). 
 

Encontram-se também garantidas as multas decorrentes do inadimplemento 

das obrigações assumidas pelo tomador. 

 

Essa modalidade de seguro é garantia acessória à relação primária, voltada 

ao objeto da prestação, mas com relativa autonomia, porquanto, o seu objeto 

não ultrapassa o conteúdo do contrato principal, limita-se a riscos 

previamente definidos e pode traduzir-se em obrigação de fazer, 

considerando a possibilidade de a seguradora realizar o objeto, por meio de 

terceiros. 
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Denota-se o vínculo forte entre o seguro e o contrato firmado entre as partes, 

fato que lhe concede a classificação de acessório daquela relação principal. 

Apresenta, no entanto, relativa autonomia, pois, as partes obrigatoriamente 

estipulam um limite máximo de garantia, acrescem ou não cobertura para 

multas, eventualmente, incluem prejuízos decorrentes de reclamações 

trabalhistas. 

 

A autonomia também se registra no fato de que o contrato de seguro possui 

riscos excluídos, não necessariamente traduzidos no contrato principal. 

Assim, os casos de força maior, que podem ser objeto de obrigação por parte 

do contratado, nos termos do CCB 393: “o devedor não responde pelos 

prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não 

se houver por eles responsabilizado”, mas que não integram o rol de riscos 

cobertos pelo seguro (BRASIL, 2002). 

 

Sob essa ótica, a apólice assume a função de garantia derivada de uma 

relação jurídica de base (PASQUALOTO, 2005, p. 134), com uma dupla 

função: é prestacional, porquanto a seguradora assume o encargo de 

adimplir a obrigação em lugar do tomador ou garantido, mas é  também 

voltada à satisfação do interesse do credor em livrar-se dos prejuízos 

decorrentes do inadimplemento. Estes, traduzidos em perdas e danos, 

importa na obrigação de indenizar, assumida pela seguradora. 

 

O desconhecimento dos doutrinadores a respeito do seguro de garantia de 

obrigações encobre como uma névoa a percepção a respeito da sua 

natureza, eis que, ao tratar de garantias acessórias, fidejussórias, os autores 

reconhecem tão somente a fiança, como espécie de garantia pessoal. 

Pessoal, quando o mais correto seria subjetiva, uma vez que o garantidor 

estará perfeitamente identificado, podendo assumir o papel de pessoa física, 

mas também o de pessoa jurídica. 

 

A fiança pode constituir-se como obrigação personalíssima, quando pessoa 

física apresenta-se com o seu patrimônio para garantir obrigação de terceiro. 

Aliás, o código civil ao estipular que “pelo contrato de fiança, uma pessoa 
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garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso 

este não a cumpra” (CCB 818), não limita a possibilidade a pessoas físicas, 

abrangendo, sem dúvidas as pessoas jurídicas.  

 

A fiança bancária cumpre o mesmo papel, sem o personalismo próprio da 

fiança pessoal. Mediante o pagamento de uma taxa aplicada sobre o valor da 

fiança, acrescida de ajustes negociais com um banco, o garantido obtém a 

emissão de uma carta de fiança vinculada a determinado contrato ou negócio 

especificado.  

 

Idêntica condição pode ser obtida junto a empresas comerciais que têm em 

seu objeto social a concessão de fianças, disponibilizando o seu patrimônio 

para garantir operações de terceiros.  

 

A principal diferença entre a fiança bancária e a comercial decorre da 

existência de controles e regramentos incidentes, exclusivamente, sobre os 

bancos, com controles especiais para impedir que os ativos sejam 

comprometidos além dos parâmetros estipulados de solvência. Padrões 

estabelecidos pelo Banco Central do Brasil a todos os integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional.  

 

Empresas comerciais, fora do sistema financeiro nacional e que se 

estabelecem como emissoras de cartas de fiança, encontram-se excluídas 

desse controle exercido pelo Banco Central do Brasil, denotando possível 

condição de risco mais acentuado dado que a legislação comercial não tem 

poderes para exercer efetivo controle sobre a aplicação dos ativos, do nível 

de comprometimento das reservas e da política de seleção dos garantidos e 

contratos passíveis de receberem a garantia.  

 

O seguro de garantia de obrigações contratuais é emitido com o objetivo 

expresso de garantir o fiel cumprimento de um contrato, seja pela execução 

direta e específica, em substituição ao devedor, denominado tomador ou 

garantido; seja pela possibilidade de indenizar as perdas e danos diretamente 
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causadas pelo inadimplemento da obrigação presente na relação jurídica de 

base.    

 

A natureza de contrato acessório ao principal não pode ser negada, 

especialmente, porque esta será necessariamente referida e univocamente 

determinada no próprio texto da apólice de seguro, como objeto da garantia. 

 

Nesse sentido, a relação jurídica de base é indissociável do contrato de 

seguro, inexistindo a possibilidade de emissão de uma apólice sem a prévia 

determinação desse objeto.  

 

Logo, a fiança não pode ser tida como a única garantia acessória de uma 

relação jurídica de base, tal como afirma PASQUALOTTO (2005, p. 135), 

pois, o seguro de garantia de obrigações contratuais tem essa mesma 

natureza e, ao contrário de outros seguros, não lhe é independente.  

 

Por outro lado, embora acessório à garantia principal, assim como a fiança, 

nem todas as características e efeitos desta se aplicam a esse seguro 

especial (COMPARATO, 1990, P. 441), situação percebida pela comparação, 

artigo por artigo das características e efeitos da fiança contemplados com as 

características e definições do contrato de seguro.  

 

No mercado americano existe, ainda, os denominados bonds, contratos ou 

ajustes de garantia, geralmente, voltados à performance de um executante 

ou a pagamentos relacionados a determinada obra, nos quais a security 

company se compromete a efetuar o pagamento de prejuízos, caso o 

executante deixe de fazê-lo (POWELSON, 2007, p. 44).  

 

O seu desenvolvimento esteve associado à pretensão do governo americano 

em propiciar garantia aos contratantes públicos por inexecuções em 

contratos firmados com particulares.  

 

Em 1894, o congresso americano aprovou o Heard Act com o objetivo de 

regular mercado para fornecimento de garantias a empreiteiras contratadas 



 131 

pelo governo.  Por seu intermédio, todas os empreiteiros eram obrigados a 

oferecer uma garantia, conhecida por “surety”, para suprir os prejuízos 

relacionados com eventual inadimplemento na construção de uma obra, 

"performance bond". Essa lei foi modificada em 1935 pelo Miller Act 

(POWELSON, 2007, p. 45), pelo qual todos os contratos com o governo 

federal acima de U$ 100 mil dólares necessariamente terão a contratação de 

performance bond e payment bond. (SCHUBERT, 2003. p. 48). 

  

Cristalizou-se, assim, a concessão de garantia como um ramo de negócio, 

sob uma perspectiva de comércio, voltada especificamente ao cumprimento 

de contrato, concretizada por empresas especializadas na avaliação de 

executantes e fornecedores de obras e serviços, responsáveis por efetuar o 

pagamento das perdas e danos decorrentes da inexecução total ou parcial 

ou, sob certas condições, por dar continuidade à execução. 

 

O seguro de garantia nasceu sob o signo das compras governamentais, 

como instrumento útil a ressarcir o Estado nas situações em que empresas 

privadas falhassem com a execução de obras, fornecimento de materiais o u 

prestação de serviços.  

 

No Brasil, sua primeira aparição realizou-se na década de 1960, associada à 

construção do trem metropolitano da capital paulista e à obra da Itaipu 

Binacional, após sua inclusão no decreto 200/67 (artigo 135, inciso III), 

responsável pelo estabelecimento de regras gerais pertinentes a licitações 

públicas realizadas por todos os entes federativos no país (BRASIL, 1967).  

 

Nesse decreto já constava o seguro como alternativa de garantia, junto com a 

fiança bancária e a caução em dinheiro, em títulos da dívida pública ou 

fidejussória.  

 

Desde então, esteve presente em algumas das principais obras do país, mas 

ainda de forma tímida. Quadro que começou a se alterar a partir da 

introdução do Plano de Aceleração do Crescimento pelo governo  federal e da 

utilização do seguro como garantia judicial em ações de qualquer natureza, 
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tal como estabelece o artigo 835, parágrafo 2º do código de processo civil: 

“... equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, 

desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido 

de trinta por cento.“ (BRASIL, 2015). 

 

Já existia a sua utilização como modalidade de seguro aduaneiro, na forma 

estabelecida pelo decreto 6759, artigo 759, parágrafo único (BRASIL, 2009) e 

garantia ao construtor pela entrega de imóveis que foi objeto do decreto Lei 

73/66, artigo 20, alínea “e” (BRASIL, 1966). 

 

Estatísticas do mercado para os ramos que constituem a carteira de seguro 

de garantia, demonstram a evolução dos números a partir de 2000, primeiro 

ano em que as estatísticas passaram a ser disponibilizadas no sítio eletrônico 

(SUSEP, 2016). 

 

Em 2000, o prêmio de seguros de todas as Seguradoras foi de R$ 30 

milhões. Em 2012, alcançou a importância de R$ 789 milhões; 2.041 milhões, 

em 2016 (SUSEP).   

 

 

4.5. O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOB A PERSPECTIVA 
DA MORALIDADE PRÓPRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  

 

Embora o seguro de garantia anuncie como objetivo o fiel cumprimento do 

contrato, seu verdadeiro objetivo sempre foi indenizatório, voltado à reparar 

os prejuízos decorrentes do inadimplemento, inclusive porque a execução 

específica nos contratos administrativos não depende da vontade do 

garantidor, nem do contratante, mas da realização de novo certame licitatório, 

caso o antigo se resolva o contrato com o executante.  

 

Desta feita, satisfeito ou não, o contratante tem ao seu dispor a cobrança dos 

prejuízos para que possa retomar a execução. Como sujeito ativo, liga-se ao 

devedor por intermédio do contrato, instrumento jurídico que lhe permite 

exigir que o outro cumpra com uma prestação e, ainda, permite que ingresse 
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no patrimônio deste para exigir o pagamento de perdas e danos, na hipótese 

de descumprimento, ou a cobrança de prejuízos decorrentes da sua simples 

mora ou, ainda, para cobrar danos decorrentes do cumprimento inadequado 

da obrigação.   

 

O vínculo obrigacional entre o credor e o devedor é jurídico, porquanto 

disciplinado pela lei e acompanhado de sanção, voltada à satisfação de um 

objeto lícito, possível, de valor econômico (RIZZARDO,2009, p. 43). 

 

Considera-se em mora o devedor que não paga ou o credor que não recebe, 

no tempo, modo e lugar (ALVIM, 1965, p. 28), definição existente no código 

de 1916, mantida no código civil atual em seu artigo 394:“Considera-se em 

mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser 

recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.” 

(BRASIL, 2002). 

 

O descumprimento dos contratos não se constitui na tônica da sociedade, 

pois, sem que os pactos fossem cumpridos, a convivência social seria 

impossível. Existe uma premissa básica de sustentação do capitalismo, 

consistente na certeza de que as partes farão o possível para cumprir os 

seus compromissos em cada estágio do sistema de trocas.  

 

Haverá a coleta ou produção das mercadorias básicas que serão 

transportadas e entregues ao produtor. Este promoverá sua transformação, 

armazenamento, venda, transporte. As unidades fabris, comerciais, 

residenciais serão construídas. Enfim, tudo se encontra concatenado para 

que flua sem interrupções.  

 

O código civil brasileiro, pelo estabelecimento da boa fé objetiva nos 

contratos, oferece suporte a que as obrigações pactuadas sigam o mesmo 

princípio, obrigando inclusive os comportamentos acessórios pertinentes a 

essa relação creditícia, de tal forma que a “boa fé é instrumental ao perfeito 

adimplemento e que mensura a real intensidade do dever de adimplemento” 

(FERNANDES,2010, p. 30).  
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Nesse diapasão, ganha força a seguinte definição de adimplemento 

(MARTINS-COSTA, 2006, p. 115): 

 

Realização, pelo devedor, da prestação concretamente 
devida, satisfatoriamente, ambas as partes tendo observado 
os deveres derivados da boa-fé que se fizeram 
instrumentalmente necessários para o atendimento do 
escopo da relação, em acordo ao seu fim e às suas 
circunstâncias. 

 

Mas, assim como ocorre com os contratos de trabalho, em diversos outros, 

os preceitos morais encontram-se presentes, permeando as tratativas 

relacionadas ao cumprimento e descumprimento das obrigações. Os debates 

em torno da denominada quebra positiva do contrato, expressão criada no 

início do século XX pelo jurista alemão Hermann Staub (KONDER, 2012, p. 

225 a 226), fez ascender a importância de cumprimento de deveres anexos 

ou fiduciários num contrato. 

 

Essas expressões procuram englobar medidas e atitudes capazes de 

ocasionar o rompimento dos contratos ou determinar o pagamento de perdas 

e danos, apesar de cumprimento do objeto principal. Inclui fatores 

caracterizados como anexos ou laterais, integrantes também do objeto da 

prestação, diferentes da mora e do inadimplemento, constituídos da mesma 

carga em relação à possibilidade de resolução contratual ou determinação do 

dever de indenizar. 

 

Tais fatores compreendem o cumprimento defeituoso da prestação, de 

incumprimento ou impossibilidade das prestações secundárias e de violação 

de deveres acessórios (OLIVEIRA, 1988, p. 105). 

 

Há um entendimento de que a relação compreende um complexo 

obrigacional composto pela prestação principal, obrigações secundárias e 

laterais. A primeira, por óbvio, constitui o núcleo, objeto da convenção entre 

credor e devedor, enquanto as secundárias compreendem o dever de 
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conservação do objeto, tal como traduzido nos artigos 234 a 236 do código 

civil, sendo acessório do dever principal (BRASIL, 2002). 

 

Ainda como acessórios, há os deveres cuja prestação é autônoma da 

principal, apresentando como sucedâneos deste, tal como a indenização por 

inexecução ou coexistentes, como se observa na mora do cumprimento 

(ALMEIDA COSTA in OLIVEIRA, 1988, p. 107). 

 

Laterais ou anexos são os deveres de conduta, deveres de proteção e 

deveres de tutela que integram em nosso ordenamento o princípio da boa fé 

objetiva, expresso no artigo 422 do código civi l e que já constava do código 

de defesa do consumidor, no artigo 51, inciso IV. Tais deveres são melhor 

denominados de fiduciários (NORONHA, 2007, p. 78). 

 

Todos os autores reconhecem os deveres acessórios, reconhecidos como 

instrumentais, protetivos, colaterais ou outras denominações anteriormente 

referidas que auxiliam a correta e completa execução das prestações e 

inserem em graus diversos a questão da confiança, da boa fé, da moral 

propriamente dita. 

 

A moralidade ocidental já estabeleceu vínculos entre ilicitude e pecado, assim 

como resolução contratual e imoralidade (SHAVEL, 2009, p. 1) e essas 

associações são sempre recorrentes, inclusive na apregoada imoralidade de 

elevação dos custos de transação, nos termos da análise econômica do 

direito (POSNER, 2010, p. 16-21). 

 

Fala-se em moralidade como base do sistema jurídico, alicerce à formação 

da sanção externa e institucionalizada, com efeito preventivo, mas com 

expressa formação dos seus limites, das suas regras de aplicação e dos 

agentes encarregados de executá-las, garantindo a certeza da resposta, a 

proporcionalidade e a imparcialidade (BOBBIO, 2001, p. 160/161).  

 

Mas, esse não é o único mecanismo de funcionamento da moralidade, ou 

seja, pela condenação das inexecuções. Pelo contrário, ela opera também de 
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forma significativa na proteção das partes que contraem o compromisso, 

permitindo a rescisão dos ajustes permeados pelo dolo, erro, ignorância, 

coação, estado de perigo ou lesão. Não se permite o domínio pleno e 

absoluto das condições pactuadas quando presentes essas nulidades ou, 

ainda, situações como o caso fortuito ou força maior, abusividade de 

cláusulas, onerosidade excessiva.  

 

O erro foi adjetivado para incorporar o erro substancial, o falso motivo quando 

determinante para o negócio, a transmissão errônea da vontade por 

interposta pessoa, o erro de indicação de pessoa ou coisa foi objeto de 

intensa construção jurisprudencial, reportando a proteção da pessoa lesada, 

num contrato que se revela inútil para ela (RIPERT, 1937, p. 86). 

 

Esses elementos constituem em larga escala o que se conhece por vício do 

consentimento, situação que desvirtua a vontade manifesta, seja por 

situações de violência ou grande necessidade (dolo, estado de perigo, 

coação), seja pelo erro, como no parágrafo anterior, seja pela lesão. Esta 

última, emblemática da construção da moralidade sobre o aspecto t ípico do 

comércio jurídico.  

 

Sob o aspecto de lesão, leva-se em consideração os efeitos sobre uma das 

partes, em função de condições preexistentes, de extrema necessidade ou 

por inexperiência do devedor que se compromete de forma desproporcional.  

 

A necessidade premente, capaz de gerar a aceitação de obrigação 

desproporcional é elemento caracterizador da resolução de um contrato. 

Vista de outra forma, o julgamento moral impõe-se com maior facilidade para 

levar à resolução ou, no mínimo alteração da promessa, tornando-a menos 

gravosa para o devedor.  

Considerando que os contratos com a administração são precedidos de um 

certame licitatório com a apresentação prévia do objeto, distribuição do edital, 

disponibilização de projeto básico, estabelecimento de procedimentos que 

propiciam a concorrência isonômica, não se verificam as questões 

pertinentes aos vícios da vontade.  
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A inexperiência do participante, embora reconhecida na legislação como vício 

capaz de invocar a anulabilidade dos negócios, encontrará maiores 

dificuldades para impor-se como causa suficiente à modificação ou término 

de um contrato firmado com a Administração.  

 

Cita-se o exemplo de uma situação recorrente nos contratos com o governo: 

o empresário iniciante tem dificuldade para reconhecer validade no princípio 

de continuidade do serviço público.  

 

Assim, deixando de receber pelas medições num determinado mês, entende 

possível interromper a prestação dos serviços, numa imediata aplicação do 

princípio da exceção de contrato não cumprido, firme nos contratos privados, 

sem observar as limitações aplicáveis nos contratos com o governo , dentre 

as quais o artigo 78, inciso XV da lei 8666: "o atraso superior a 90 

(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já 

recebidos ou executados ...". (BRASIL, 1966). 

 

Embora presente na lei a impossibilidade de resolução unilateral do contrato 

pela empresa privada, não são raros os casos em que o executante 

simplesmente abandona a obra e é por isso processado e instado a pagar os 

prejuízos a que deu margem, ainda que eventualmente o judiciário admita a 

justa compensação.  

 

Tenha-se em conta que interesses econômicos permeiam os motivos da 

maior parte das avenças e, todas as vezes que aqueles se sobrepõem, 

sacrifica-se, pelo menos parcialmente, as considerações morais (RIPERT, 

1937, p. 102).  

 

Nessas situações, não basta que se afirme a falta de experiência, pois a 

simples afirmação poderia esconder a esperteza daquele que procura 

especular com a conclusão de negócios, cujos efeitos pudessem ser 



 138 

surpreendentemente bons. Entretanto, não se cumprindo os resultados 

esperados, obteria o cancelamento do negócio com base em argumentos 

fincados na falta de experiência. 

 

Entre os empresários encontra-se presente a prática da análise econômica 

sob o pressuposto de escolha racional pelos indivíduos em busca de 

resultados consistentes, com base nas limitações orçamentárias (POSNER, 

2010, p. 18-20).  

 

Se um comprador imagina que o governo autorizará a construção de um 

aeroporto e adquire terras na região por um preço elevado, verificando que o 

projeto não sairá do papel, viria a juízo alegar a falta de experiência no 

comércio de terras para obter a resolução do contrato, sob o desígnio de 

lesão. 

 

Os comerciantes exercem profissionalmente a atividade empresarial. 

Eventual hipossuficiência ou falta de conhecimento nos negócios em que 

atua sponte propria não são admitidos sem comprovação inequívoca de dolo 

da parte com quem empreende negociação. Aqueles estabelecidos no 

comércio não são complacentes com a incompetência e repudiam o 

desfazimento de negócios sob o argumento da incompetência. 

 

No  âmbito dos contratos com a Administração sequer há espaço para 

considerações dessa ordem. 

 

 

 

5. HIPÓTESES DE ATUAÇÃO DA ABGF NA CONCESSÃO DE 

GARANTIAS 

 

5.1 -  AGÊNCIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE FUNDOS E 

GARANTIAS 
 



 139 

Usando das atribuições constitucionais da Presidência da República, artigo 

84, inciso IV (BRASIL, 1988), criou-se por meio do decreto 7976, em 1º de 

abril de 2013, a empresa pública ABGF, sujeita ao regime jurídico próprio das 

empresas privadas, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, 

com base nos dispositivos da lei 12.712, de 30 de agosto de 2012, estando 

vinculada ao Ministério da Fazenda, com capital social inicial de R$ 50 

milhões, com o objetivo de administrar fundos garantidores e prestar 

garantias às operações de riscos diluídos em áreas de grande interesse 

econômico e social. 

 

Esse capital social foi elevado para R$ 2.071,6 milhões, mediante aportes 

realizados pela União em março e abril de 2016. 

 

O objetivo declarado coincide com os motivos autorizadores previstos no 

caput do artigo 173 da Constituição Federal, considerando a previsão de alta 

relevância econômica e social da Agência. 

 

Durante o processo de implantação, a ABGF iniciou conversações com a 

SBCE – Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação, com o intuito de 

realizar a cisão e incorporação de parte daquela estrutura, negociações que 

restaram infrutíferas, tendo a ABGF firmado contrato de Prestação de 

Serviços de Seguro de Crédito à Exportação com a Secretaria de Assuntos 

Internacionais do Ministério da Fazenda – SAIN/MF, a partir de 1º de julho de 

2014, em substituição ao contrato que antes era mantido pela SBCE, cujo 

término deu-se em 30 de junho de 2014 (ABGF, 2014). 

 

Em seu sitio eletrônico há um maior detalhamento acerca das áreas 

abrangidas pela sua atuação, demonstrando uma preocupação com setores 

estratégicos da economia, como as exportações e infraestrutura, constando 

sempre a informação de que complementará a atuação do mercado. 

 

O mercado aí referido corresponde, principalmente, ao segmento de seguros 

e de resseguros, eis que esses setores privados têm na garantia de 

obrigações, na garantia de créditos, de pagamentos, de créditos à 
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exportação, algumas das linhas de negócios de alto interesse, existindo, 

desde sempre, forte preocupação de que a empresa pública venha a 

constituir-se num concorrentes fundamental, em lugar de meramente 

complementar o mercado privado. 

 

O detalhamento dos objetivos, pela coincidência com o que é oferecido pelas 

seguradoras e resseguradores, apenas reforça a preocupação, como se 

depreende pela simples indicação dos objetivos da ABGF, já no seu inciso I, 

em que detalha os riscos contra os quais objetiva oferecer garantias: 

 

I – a concessão de garantias contra riscos: a) de morte e 
invalidez permanente – MIP do mutuário, em operações de 
crédito habitacional no âmbito de programas ou instituições 
oficiais; b) de danos físicos ao imóvel – DFI, em operações 
de crédito habitacional no âmbito de programas ou 
instituições oficiais; c) de crédito, em operações de crédito 
habitacional, no âmbito de programas ou instituições oficiais; 
d) comerciais, em operações de crédito ao comércio exterior 
com prazo superior a 2 (dois) anos; e) políticos e 
extraordinários, em operações de crédito ao comércio 
exterior de qualquer prazo; f) de descumprimento de 
obrigações contratuais referentes a operações de exportação 
de bens ou serviços, conforme garantias: de execução 
(performance);de reembolso de adiantamento de recursos 
(advanced payment);de termos e condições de oferta; e 
contra hipóteses de interrupção de obrigações contratuais do 
devedor; de crédito, em operações de aquisição de máquinas 
e implementos agrícolas, no âmbito de programas ou 
instituições oficiais; de crédito, em operações a 
microempreendedores individuais, autônomos, micro, 
pequenas e médias empresas; de crédito educativo no 
âmbito de programas ou instituições oficiais. 

 

De imediato, percebe-se que o detalhamento abrange diversos ramos de 

atuação das seguradoras e resseguradoras, não apenas em operações de 

grande porte, mas até em seguros de vida ou de danos físicos a imóveis. 

 

O complemento das suas atividades já segue num caminho distinto. 

 

II – a constituição, administração, gestão e representação de 
fundos garantidores; III – a constituição, administração, 
gestão e representação de fundos que tenham por único 
objetivo a cobertura suplementar dos riscos de seguro rural 
nas modalidades agrícola, pecuária, aquícola e florestal, 
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desde que autorizada pela legislação aplicável aos seguros 
privados, observadas as disposições estabelecidas pelo 
órgão regulador de seguros; e IV – a execução de todos os 
serviços relacionados ao seguro de crédito à exportação, 
inclusive análise, acompanhamento, gestão das operações 
de prestação de garantia e de recuperação de créditos 
sinistrados, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.704, de 26 de 
Outubro de 1979. 

 

As operações da companhia, segundo expresso no relatório da administração 

no primeiro semestre de 2015, consistem no seguinte: 

 

Administração, gestão e representação de fundos 
garantidores e de fundos que tenham por único objetivo a 
cobertura suplementar dos riscos de seguro rural, além de 
atuar na análise da concessão de garantias contra riscos 
comerciais, em operações de crédito ao comércio exterior, 
serviços relacionados à concessão de seguro de crédito às 
exportações. (ABGF, 2015). 

 

As preocupações do mercado segurador caminham no sentido de imaginar 

que uma empresa pública possa estabelecer concorrência, principalmente 

em grandes obras, como aquelas relacionadas ao Plano de Aceleração do 

Crescimento e ao Plano de Desenvolvimento de Infraestrutura, embora os 

executivos da Agência repitam sempre que não é essa intenção.  

 

Ainda assim, causou estranheza a definição constante do estatuto social que 

em seu capítulo II – Do Objeto Social e Competência, artigo 4o, parágrafo 1o, 

consta: 

 

A ABGF deixará de conceder garantias contra riscos que 
encontram plena cobertura no mercado de seguros privados 
e taxas e condições compatíveis com as praticadas pela 
ABGF, ressalvada a prerrogativa de recusa de casos 
individuais pelo mercado. (grifo nosso). 

 

Há o forte receio de que, por meio do aviltamento das taxas e ampliação de 

condições oferecidas aos clientes, o Estado possa tornar-se um sério 

concorrente, porquanto, nenhuma empresa privada tem fundos e condições 

de concorrer com a União, fazer-lhe frente em relação aos recursos, 
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tampouco podem permanecer por longo tempo com resultados negativos  ou 

direcionar esforços em função de interesses políticos ou mesmo sociais.  

 

Dentre suas atribuições consta a possibilidade de adquirir empresas 

seguradoras ou resseguradoras, tal como estabelece o Artigo 37, inciso III da 

lei (BRASIL, 2012) e, ainda, sendo passível a sua contratação por outras 

empresas públicas, sem licitação, estabelece uma forma assimétrica de 

concorrência como o mercado segurador e ressegurador (PEREIRA, 2012).  

 

Entretanto, a afirmação do seu presidente estabelece que ao menos para o 

seguro de crédito à exportação esta não será a realidade, pois, a prestação 

de garantia que conta hoje com FGE - Fundo Garantidor de Exportação, 

futuramente terá o aporte do FGCE - Fundo Garantidor de Comércio Exterior  

e os riscos políticos e comerciais para os quais existem seguradoras 

especializas, passará a ser realizado exclusivamente pela ABGF, inclusive 

para riscos comerciais, num prazo de até dois anos. 

 

De fato, desde setembro de 2016, a Agência passou a comercializar o seguro 

de crédito à exportação que tem por objetivo garantir as perdas que possam 

atingir o exportador nas ocasiões em que realiza a venda a prazo com o 

objetivo de garantir os exportadores, ou os riscos do vendedor (supplier 

credit).   

 

A prática comercial autoriza o exportador a obter financiamento bancário, 

mediante o desconto dos créditos de exportação e, quando estes estão 

garantidos pelo seguro, o agente financeiro passa a ser o beneficiário de 

eventual indenização. 

 

Os agentes financeiros desempenham papel primordial nas exportações, 

pois, sua presença ou parcerias espalhadas pelo mundo permite que os 

importadores estrangeiros contratem diretamente o financiamento das suas 

compras. Nessas situações, estes adquirem o seguro de crédito a exportação 

para se precaverem contra o risco do seu cliente no exterior, o 
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inadimplemento do importador estrangeiro ou o chamado risco do comprador 

(buyer credit). 

 

Nesse tipo de seguro é possível incluir cobertura para os riscos anteriores ao 

embarque, aqueles que afetam por exemplo os fabricantes de equipamentos 

industriais, cujo tempo de execução pode levar muitos meses. O 

inadimplemento do comprador durante a fase de execução ocasiona perdas 

ao fabricante nacional, passíveis de recuperação por meio da apólice de 

crédito à exportação, na modalidade pré-embarque.  

 

Registra-se a atuação em relação à infraestrutura do país, por meio do FGIE 

- Fundo Garantidor de Infraestrutura. De acordo com exposição da ABGF, 

este “é um fundo de natureza privada e patrimônio próprio separado do 

patrimônio dos cotistas e da ABGF, sujeito a direitos e obrigações próprias, 

sem garantia ou aval do Poder Público”.  

 

O estatuto social da empresa é claro quanto ao papel específico no fomento 

ao desenvolvimento da infraestrutura do pais, foca em obras de grande vulto 

previstas no Plano de Aceleração de Crescimento, no financiamento da 

construção naval, no setor de aviação civil, projetos resultantes de parcerias 

público privadas, construção de eclusas ou outros dispositivos de 

transposição de níveis.  

 

Do FGIE, a União poderá participar como cotista até o limite de R$ 11 bilhões 

de reais, conforme disposto no Artigo 32 da lei 12.712, estipulando, no 

entanto, que poderá oferecer cobertura a riscos, de forma direta, quando não 

houver aceitação pelas seguradoras ou resseguradoras (parágrafo 3, do 

artigo 33):”O fundo somente poderá oferecer cobertura de forma direta, 

quando não houver aceitação, total ou parcial, dos riscos dispostos no § 2o 

pelas sociedades seguradoras e resseguradoras”. (BRASIL, 2012). 

 
A lei admite ainda a garantia indireta, como complemento ao que for prestado 

por seguradoras e resseguradoras, observando-se que o limite ofertado por 
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essas empresas supere a 20% (vinte por cento), tal como consta do 

parágrafo 4, do Artigo 33. 

 

Os principais riscos que se pretende garantir incluem os de crédito, de 

performance, de fiel cumprimento dos contratos e de riscos de engenharia, 

sendo certo que a lei que, originalmente, delimitara os riscos, por força da Lei 

13.043 de 2014, em nova redação ao parágrafo 2o da Lei 12.712 retirou a 

delimitação então existente, como se percebe pela comparação dos textos: 

 

Texto original do parágrafo 2o, do artigo 33 da lei 12.712:   

 

§ 2o O fundo poderá oferecer, direta ou indiretamente, 
cobertura para risco de crédito, risco de performance, risco 
de descumprimento de obrigações contratuais ou risco de 
engenharia, observadas as condições e formas previstas no 
respectivo estatuto. 

 

Texto modificado: 

 

§ 2o O fundo poderá oferecer, direta ou indiretamente, 
cobertura para quaisquer riscos relacionados às operações 
de que trata o § 7o, inclusive não gerenciáveis relacionados a 
concessões, observadas as condições e formas previstas em 
seu estatuto (grifo nosso). 

 

No mencionado parágrafo 7º estão relacionadas as operações que podem se 

valer dessas garantias, a saber: I - projetos de infraestrutura de grande vulto 

constantes do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC ou de 

programas estratégicos definidos em ato do Poder Executivo; II - projetos de 

financiamento à construção naval; III - operações de crédito para o setor de 

aviação civil; IV - projetos resultantes de parcerias público-privadas na forma 

da lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, inclusive os organizados por 

Estados ou pelo Distrito Federal, observado o disposto no § 8o; V - outros 

programas estratégicos ligados a operações de infraestrutura definidos por 

ato do Poder Executivo; VI - riscos diretamente relacionados à realização da 

Copa das Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014 e demais 

eventos conexos; e VII - riscos diretamente relacionados à realização dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm
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Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e demais eventos conexos. VIII - 

projetos de construção, total ou parcial, de eclusas ou de outros dispositivos 

de transposição de níveis. 

 

Até o momento, a ABGF não realizou a comercialização de seguros de 

garantia direta, mas em notas explicativas das suas demonstrações 

financeiras do 3º trimestre de 2016, a empresa alerta para o fato de que 

negocia a transferência dos recursos do FGIE - Fundo Garantidor de Infra 

Estrutura para que possa iniciar sua atuação no segmento, aguardando a 

deliberação específica da Assembleia Geral Extraordinária (BRASIL, 2017).  

 

Até a 7ª assembleia, realizada em 22 de fevereiro de 2017, não constava 

qualquer deliberação a esse respeito. Da mesma forma, o quadro de 

orçamento e execução orçamentária de 2017 não traz qualquer menção ao 

seguro de garantia. 

 

Esse procedimento surpreende os analistas que identificam o estado 

brasileiro como partícipe do capitalismo tardio, interessando a criação de 

empresas públicas onde a iniciativa privada não tem recursos para se 

estabelecer ou, ainda, nas situações que a atuação do estado se faz 

necessária para reduzir as disponibilidade para o público em geral, 

preenchendo lacunas deixadas pelo capital (PINTO FILHO, 2013, p. 10).  

 

Sequer se coaduna com um possível equilíbrio entre a iniciativa privada e a 

atividade estatal, pois, o fornecimento de garantias em contratos públicos não 

apresenta um caráter de estímulo ao desenvolvimento de mercado, nem se 

trata de mecanismo que proteja um ambiente economicamente relevante, 

porquanto as seguradoras e os resseguradores presentes no país 

demonstraram capacidade suficiente de atuação, sob forte competição.  

 

Ainda assim, essa empresa pública, tendo por base a sua lei de criação e a 

exposição de motivos, está inserida no esforço governamental de garantir  

estratégias de desenvolvimento de setores fundamentais: o crédito à 

exportação e a proteção do setor rural, na linha de empresa pública 
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endógena (MENDONÇA; PRISCO Apud PINTO FILHO, 2013, p. 55). 

Entretanto, o ingresso no setor de seguros de garantia para infraestrutura não 

parece adequar-se a tais objetivos.  

 

A inadequação surge do fato de que, respeitando a afirmação de 

desinteresse em estabelecer competição com o setor privado, a simples 

existência dessa possibilidade na lei 12.712 oferece a oportunidade de que 

mudanças posteriores no papel que lhe for designado venha alterar os 

desígnios iniciais.  

 

De fato, paira uma ameaça sob o mercado no sentido de que a ABGF estará 

autorizada a atuar sempre que as taxas cobradas lhe parecerem elevadas, 

pois, o parágrafo primeiro do artigo 38 estabelece como condição para sua 

ausência da disputa a concessão de coberturas pelo mercado "a taxas e 

condições compatíveis com as praticadas pela ABGF" (BRASIL, 2012). 

 

Em outros termos, a empresa tem a prerrogativa de balizar os preços, 

condição que por si só representa uma assimetria de poder incontestável e, 

embora o foco esteja voltado ao seguro de garantia, a atuação abrange todos 

os riscos operacionais, tal como especifica o parágrafo 2º do artigo 33, da lei 

12.712: "§ 2o O fundo poderá oferecer, direta ou indiretamente, cobertura 

para quaisquer riscos relacionados às operações de que trata o § 7o, 

inclusive não gerenciáveis relacionados a concessões, observadas as 

condições e formas previstas em seu estatuto." (BRASIL, 2012). 

 

Originalmente, esse parágrafo especificava os riscos de crédito, de 

performance, de descumprimento de obrigações contratuais e de engenharia, 

o que já causava estranheza, pois, no segmento de riscos de engenharia 

nunca se verificou falta de capacidade do mercado nacional, mesmo diante 

de grandes empreendimentos, como aeroportos, ferrovias, estradas, usinas. 

A alteração desse parágrafo para abranger quaisquer riscos relacionados às 

operações, modificação realizada por meio da lei 13.043, de 2014, trouxe 

ainda mais incertezas quanto ao real interesse da empresa pública.  
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Mas, a principal incerteza que se pode trazer à discussão diz respeito à 

determinação de qual propósito público se pretende atingir com a 

comercialização de seguro de garantia do próprio Estado.  

 

O Estado contrata com o particular  e exige que este lhe ofereça uma 

garantia adquirida junto ao próprio Estado. Esse arcabouço de relações não 

deixa transparecer o objetivo que se pretende alcançar com a incursão 

empresarial numa atividade altamente competitiva . Enfim, não é possível 

capturar a contingência administrativa ou a conveniência para exploração de 

tal atividade econômica.   

 

Uma das possibilidades é a de que o Governo Federal tenha divisado a 

possibilidade de agir como indutor de nova forma de tratar o seguro de 

garantia, transformando-o em garantia de conclusão. Tal opção não se 

encontra presente na exposição de motivos, mas fez parte do objetivo do 

projeto de lei 559 do Senado Federal, ora transformado no projeto 6814 da 

Câmara Federal e que integrou o parecer do relator Senador Fernando 

Bezerra Coelho: 

 

Do direito norte-americano, importamos uma nova 
sistemática de seguros. Se uma obra for paralisada, o seguro 
será acionado não apenas para pagar uma indenização, mas 
para assumir e concluir os serviços. Além disso, será 
possível exigir o pagamento de seguro em benefício dos 
trabalhadores terceirizados, acabando com a possibilidade 
de as empresas fecharem as portas e deixarem seus 

empregados sem receber as verbas trabalhistas. (SENADO 

FEDERAL, 2013). 
 

 

Há que se ponderar que os Estados Unidos têm uma experiência secular 

com o seguro de garantia, desde que sua primeira companhia foi fundada em 

1865, com uma evolução própria, num mercado sujeito ao common law, no 

qual impera a formação jurisprudencial, tem uma atuação já consolidada de 

utilização do seguro (Revista APTS Notícias, 2017, p. 8/9). 
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Diferente é a nossa relação com o seguro que data do início da década de 

1970 e cujo maior desenvolvimento ocorreu apenas em meados de 1990, 

quando a sua maior concorrente, a fiança bancária, teve o preço ajustado 

após alterações determinadas pelo Banco Central em função de acordo 

internacional que se denominou Acordo da Basileia, pela implantação de 

ajustes prudenciais nos balanços das instituições financeiras, tal como 

definido pela Circular BACEN 4192, em seu artigo 5º, inciso XII:  

 

Art. 5º Os ajustes prudenciais mencionados no art. 4º, inciso 
II, alínea “f”, correspondem aos seguintes elementos 
patrimoniais: ... XII - valor da diferença a menor entre o 
valor provisionado e a perda esperada nas exposições 
abrangidas por sistemas internos de classificação de risco de 
créditoas fianças bancárias passaram se tratadas como 
operações de crédito, influenciando o grau de 

comprometimento dos bancos. (BRASIL, 1993).  
 

Nesse sentido, o projeto deverá ofertar respostas a dúvidas e 

questionamentos importantes antes de se transformar em lei, dentre as quais 

é possível destacar: o percentual único de até 100% do valor do contrato 

pode ser um forte empecilho à operação do seguro, ao menos nessa fase 

embrionária; a imposição de multa igual a ao valor do limite máximo de 

indenização no caso da seguradora não completar a obra pode afastar 

multos operadores desse mercado; da mesma forma, a exigência de 

fiscalização da obra, em substituição à exigência que recai sobre a 

Administração irá, no mínimo, encarecer a opção do seguro; a questão da 

responsabilidade pelas reclamações trabalhistas e previdenciárias também 

deverá ser equacionada.  

 

 

5.2 HIPÓTESES DE ATUAÇÃO DA ESTATAL E O INTERESSE 
PRIMÁRIO 

 

Há, de início, uma grande confusão quanto à designação da empresa pública 

destinada ao gerenciamento de fundos e concessão de garantias, como 

agência. Passa a indicação de que teria sob seu pálio o dever de organizar o 

setor em que se encontra, sendo fator ampliativo da confusão a sua 
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submissão ao CNSP e à SUSEP no segmento específico de seguro, o 

conselho com poderes de regulação e a autarquia com poderes de 

fiscalização.    

 

Como já se apontou, a discricionariedade do Poder Executivo quanto à 

oportunidade de criação da ABGF não pode ser questionada, mas o ato não 

prescinde da obrigação de motivar e estabelecer as razões que levaram à 

sua criação, tendo por base o atendimento ao interesse público.  

 

Nos termos expostos na concepção do problema, na dúvida essencial de 

pesquisa, há que se apontar o resultado da avaliação sob seis enfoques, 

cujos principais elementos foram desenvolvidos ao longo do trabalho: a) o 

atendimento aos grandes eventos sediados no Brasil; b) o interesse de 

absorção da atividade de seguro garantia; c) a estratégia de competir com a 

iniciativa privada para regular os preços e a oferta; d) a opção de 

complementariedade com as seguradoras e resseguradoras especializadas 

no segmento, pela oferta de garantia para riscos não gerenciáveis; e) a 

atuação para obter a conclusão da obra em lugar do pagamento da 

indenização; f) finalmente, a hipótese de ter o contratado ou concessionário 

do serviço público como segurado, protegendo-o do inadimplemento 

decorrente da atividade governamental, tais como os fatos do príncipe, a não 

concessão de licença ambiental, os riscos políticos, em completa inversão do 

escopo internacionalmente reconhecido para o seguro de garantia.  

 

O principal instrumento para analisar cada uma dessas hipóteses há que ser 

o atendimento a relevante interesse público, condição por sinal fundamental à 

expedição de medida provisória, fundamento inicial da lei 12.712. 

 

Em realidade, o primeiro motivo pode ser imediatamente descartado, pois, os 

grandes eventos já foram realizados sem que a operação da ABGF na área 

de seguros se mostrasse necessária, a saber: a Copa das Confederações, a 

Copa do Mundo, as Olimpíadas e as Paraolimpíadas, todas com as suas 

imposições de construção de estádios, melhoria de mobilidade urbana, 

construção ou reforma de aeroportos e rodovias.   
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Afirmava-se necessário implantar a operação de seguros de garantia por 

parte da empresa pública nesses que, na visão do governo, seriam nichos 

pouco ou nada assistidos pelo mercado.  

 

Esse capítulo da exposição de motivos foi absolutamente incorreto, 

porquanto todos os projetos associados àqueles eventos foram objeto de 

garantias realizadas por meio de apólices emitidas por seguradoras 

nacionais, utilizando-se do resseguro de empresas locais, admitidas ou 

eventuais, negociados a partir do território nacional.  

 

Já se afirmava esse fato à ocasião, pois, através dos resseguradores com os 

quais atuam as empresas nacionais já era possível alcançar a disponibilidade 

de cobertura internacional, para toda a capacidade exigida por esses 

projetos, sem a necessidade de atuação do Estado.  

 

Desde então, o que se proclamava era a situação delicada das grandes 

empresas de construção civil no país, cujos limites de atuação já se 

encontravam, no jargão do mercado segurador, tomados. Em outros termos, 

os grandes grupos nacionais não teriam capacidade econômico-financeira 

para executar esses novos empreendimentos. 

 

Esses críticos também se enganaram. Sob suspeitas e provas de 

sobrepreço, com atrasos especialmente na reforma e construção de 

aeroportos, com faltas na melhoria da mobilidade urbana, ainda assim, o que 

se considerava essencial para essas festas esportivas foi concluído.  

 

Atualmente, depois que o furacão das investigações envolvendo a corrupção 

e o pagamento de propinas a políticos com o envolvimento das maiores 

empresas de engenharia do país, praticamente todas ingressaram com 

pedidos de recuperação judicial. 

 

Não se pode afirmar que as recuperações tenham sido motivadas por falta de 

capacidade econômica para executar as grandes obras, nem se foram 
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decorrentes de resoluções contratuais, de interrupção de pagamentos de 

medições ou, ainda, consequência da crise econômica nacional e 

internacional ou mesmo um conjunto de todas essas medidas.  

 

O fato é que a resolução contratual amparada em provas de corrupção 

passiva e até concussão não pode ser objeto de indenização, pois, o risco 

sempre foi expressamente excluído, enquadrado em diversos dispositivos da 

perda de direitos, tal como estabelece a 11 das condições gerais do seguro: 

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; 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; 

 

A falta de indenização por parte das apólices de garantia, o deferimento de 

pedidos de recuperação judicial pelas grandes empresas de engenharia do 

país, a resolução de vários contratos da Petrobrás, a suspensão de um dos 

maiores projetos petroquímicos que se conhece, o COMPERJ, levaram a um 

estado de letargia em relação às grandes obras.     

 

Ainda assim, não se verificam referências à indisponibilidade das 

seguradoras em atuarem em qualquer dos nichos eleitos como importantes 

na exposição de motivos da lei, como a infraestrutura, energia e logística.  

 

Não se questiona a importância desses mercados, a necessidade do governo 

federal procurar o seu desenvolvimento, a importância que têm para o 

desenvolvimento nacional. O que não se justifica é a necessidade de ofertar 

garantias onde elas se já se mostram suficientes por meio das seguradoras e 

resseguradoras que acessam recursos internacionais suficientes para 

superar a capacidade necessária de proteção aos contratos.  
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Tampouco se vislumbra o interesse de competir nesse segmento, porquanto 

os prêmios anuais emitidos na carteira de garantia, excluindo as garantias 

judiciais, não  alcançam a R$ 300 milhões de reais, valor inferior a 5% do 

capital programado para a ABGF. Em outros termos, não se justifica 

estabelecer competição nessa ordem de grandeza.  

 

Finalmente, em nenhum lugar do mundo se concebe a situação em que o 

governo promova a comercialização de garantia à execução das suas 

próprias obras, pois, o contribuinte estaria assumindo ele próprio o risco de 

insuficiência de prêmios, de ineficiência na execução dos contratos, de falhas 

na administração dos cadastros, de atrasos na recuperação dos prejuízos. 

 

Os recursos públicos estariam melhor aplicados em iniciativas que 

facilitassem as operações de retomada das obras, como a agilidade no 

processo administrativo, a facilitação para a contratação de um substituto, o 

equacionamento da questão das responsabilidades trabalhistas, tributários e 

pela segurança e distribuição das responsabilidades pela segurança e 

incolumidade do projeto quando este fosse completado por um terceiro.  

 

 

5.3 A TESE CONCORRENCIAL DA ABGF NO SEGURO DE 
GARANTIA  

 

 

Sendo o seguro de garantia uma atividade empresarial, a emissão de 

apólices é precedida da cobrança de um prêmio, nos termos da cláusula 5.1 

das condições gerais do seguro: "tomador é responsável pelo pagamento do 

prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice" (SUSEP, 

2013), pago pelo tomador, para a formação do capital necessário ao 

pagamento posterior de indenizações. 

 

Na área de seguros de garantia, o mercado segurador teve prêmios ganhos 

da ordem de R$ 1,7 bilhão, em 2016, registrando um montante de sinistros 
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de R$ 676,7 milhões e, portanto, sinistralidade ou relação percentual entre 

prêmios e sinistros de  41%. 

 

Focando nos seguros voltados ao setor público, depara-se com prêmios 

ganhos de R$ 1,0 bilhão e sinistros de R$ 99,4 milhões. Desse total, acredita-

se que 80% dos negócios foram provenientes de uma única modalidade de 

seguro: garantia judicial (NETTO, 2016).  

 

Essa ordem de grandeza coincide com as opiniões de vários atores do 

mercado de seguros, embora não exista uma divulgação precisa desses 

números, pois, os prêmios da modalidade de garantia judicial estão somados 

com os prêmios de todos os seguros que têm um órgão público como 

segurado, agrupados num único ramo, o de número 775 na especificação da 

SUSEP.  

 

Nessa modalidade, o réu substitui as tradicionais garantias judiciais, listadas 

no artigo 835 do código de processo civil ou, na hipótese em que lhe seja 

exigida a garantia do juízo, como nos embargos em execução fiscal, realiza o 

depósito, a juntada de fiança bancária ou a apresentação de apólice de 

seguro garantia, tal como obriga o artigo 16 da LEF, lei 6830 (BRASIL, 1980).  

  

Tratando-se de espécie de garantia do juízo, a vara em que se processa o 

feito é a segurada, sendo um órgão público, as apólices são emitidas no 

ramo 775. 

  

Mas, se o seguro de garantia judicial representa perto de 80% dos prêmios 

ganhos nesse ramo, então o complemento de 20% corresponde às garantias 

ofertadas aos contratos firmados com a Administração. Do prêmio de R$ 1,2 

bilhão do ramo em que o segurado é um órgão público, cerca de R$ 240 

milhões refere-se às garantias de contratos.  

 

Essa parcela é tão pouco significativa que não se admite a hipótese de que o 

governo federal pretenda participar da atividade com o objetivo de implantar 

uma política distributiva de resultados. Reforça essa afirmação a simples 
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verificação de que o total do ativo da ABGF, em 30 de setembro de 2016, era 

de R$ 2,3 bilhões, conforme balanço patrimonial publicado em seu site 

(www.abgf.gov.br). 

 

A participação como competidora em um mercado cujo potencial representa 

apenas um décimo do ativo da empresa não pode ter o caráter de ampliação 

do lucro ou de aplicação de uma política distributiva dos resultados. Melhor 

seria a absorção completa, hipótese que por sua vez é incompatível com os 

objetivos formadores dessa empresa pública. 

 

A hipótese de instalar a concorrência com as seguradoras, emitindo apólices 

para garantir prejuízos da própria administração pública peca pela 

incongruência, pela irrelevância dos prêmios frente ao ativo da empresa.  

 

A atuação apenas complementar à iniciativa privada também se revela 

incoerente, pois, carece de relevante interesse coletivo, fundamento exigido à 

a constituição de uma estatal, nos termos do artigo 173 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). Indispensável a articulação a respeito da 

importância estratégica ou do interesse geral, independente da filiação ao 

discurso neoliberal, porquanto se espera um desempenho dinâmico e indutor 

de desenvolvimento (NOHARA, 2014, p. 600). 

 

Não se nega a importância do seguro de garantia no país, inclusive para  

desenvolvimento e implantação de obras de infraestrutura tão necessárias. 

Mas, suas características o tornaram um seguro de nicho, porquanto num 

mercado que reune 115 seguradoras, apenas 36 emitiram apólices em 2016 

(www.susep.org.br/SES).  

 

Além disso, o mercado segurador registrou prêmios ganhos em todos os 

ramos e modalidades de R$ 92,0 bilhões, sendo o seguro de garantia do 

setor público responsável por R$ 1,0 bilhão, pouco mais de 1,0% do total.  

  

Essa realidade não se alterou mesmo com a contratação dos seguros para 

as obras relacionadas com os grandes eventos sediados pelo país, Copa das 
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Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, Pára-Olimpíadas. Lembrando 

que a realização desses eventos esportivos constituíram um dos motivos à 

atuação da ABGF no mercado de garantias.  

 

Ao fim, a empresa não estava ainda preparada para atuar e, eis que a 

iniciativa privada não encontrou qualquer obstáculo para propiciar as 

garantias necessárias a todas essas obras, superando um dos receios 

expostos pelos subscritores da medida provisória: a de que a atuação da 

ABGF era necessária para suprir a capacidade demandada pelas obras 

associadas àqueles eventos esportivos de caráter mundial.  

 

 

5.4 ENCAMINHAMENTO DAS SOLUÇÕES EM PROL DO 

INTERESSE PÚBLICO 
 

 

Todas as alternativas parecem encaminhar a solução para um tipo de 

garantia hoje inexistente: a de que o contratado será reembolsado pelos 

prejuízos decorrentes da continuidade da obra por razões decorrentes de 

atos do contratante diretamente ou indiretamente, como nos fatos do 

príncipe, atrasos na concessão de licenças ou atos de força maior. 

 

Essa possibilidade representa uma total inversão dos interesses públicos e 

das operações tal como conhecidas atualmente, mas é a única alternativa 

compatível com os propósitos definidos na exposição de motivos quando se 

refere à garantia de riscos não gerenciáveis, dentre os quais os custos 

adicionais com elaboração de inventário florestal,  planos básicos ambientais 

ou de desapropriações acima do previsto; receitas da concessionária; 

caminhos alternativos criados após a assinatura do contrato; descumprimento 

das obrigações contratuais pelo poder público (FRANCO, 2014).  

 

A alternativa assim descrita encontra respaldo no item 8 da exposição de 

motivos da medida provisória 575, convertida pela lei 12.766/2012 que 
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instituiu normas gerais para licitação e contratação de parceria público-

privada no âmbito da administração pública: 

 

8. A proposição de alteração do art. 18 da citada Lei 
objetiva aprimorar o Fundo Garantidor de Parcerias Público-
Privadas – FGP. Ele foi criado com o objetivo de dar proteção 
ao parceiro privado quanto à eventual inadimplência do 
Governo Federal no pagamento das contraprestações 
pecuniárias nas concessões de PPP. De modo a promover a 
segurança jurídica buscada pelos parceiros privados, a 
proposição autoriza o FGP a prestar garantia mediante 
contratação de instrumentos disponíveis em mercado, 
inclusive para a complementação das modalidades já 
existentes. Esta modificação na Lei permite ao privado ter 
acesso a mecanismos já mais experimentados em mercado e 

com os quais ele já está habituado. (BRASIL, 2012b). 

 

Não se questiona a oferta de garantia às empresas privadas contra os riscos 

que o próprio governo representa na assinatura de um contrato de parceria, 

de concessão ou de execução. Tal oferta, no entanto, nem de longe atende a 

interesses públicos, além de representar um potencial risco de transferência 

de recursos a empresas privadas que passariam a ter os seus riscos 

empresariais eliminados ao contratar com o governo, protegidos que estariam 

não apenas pelo princípio de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, 

mas também contra a inadimplencia do contratante. 

 

Trata-se de uma forma indireta de incluir nos contratos administrativos o 

conceito do non adimplenti contractus, da exceção do contrato não cumprido 

do artigo 476 do código civil: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento 

da do outro." (BRASIL, 2002). 

 

A preservação do interesse público e o princípio de manutenção dos serviços 

cristalizaram o entendimento de que ao particular não cabia a resolução 

contratual por falta de pagamento da Administração, salvo se em período 

superior a 90 dias e, mesmo assim, após autorização judicial, pois, sua 

permissão após esse período é de apenas suspender a execução, nos 

termos do artigo 78, inciso XV da lei 8666:  
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"o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços 
ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados ..., assegurado ao contratado o direito de optar 

pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação." (BRASIL, 1993). 

 

A derrogação de um princípio tão importante há que ser feita com intenso 

debate e não por meio de procedimentos indiretos em que o seguro venha a 

permitir o pagamento de indenização ao particular. Essa situação pode até 

refletir os anseios daqueles que contratam com o governo, pode aproximar o 

tipo de relação com os contratos privados, mas não se constituem em 

elevado interesse público a possibilitar o manejo de duas medidas provisórias 

e a criação de uma empresa pública para viabilizar a mudança, como se 

houvesse urgência em atender aos interesses da nação. 

 

Por derradeiro, a opção que aparentemente atende aos interesses públicos e 

representa uma mudança na forma tradicional de operação das garantias 

constitui-se na iniciativa de dar prosseguimento às obras, em lugar de se 

obter uma indenização por perdas e danos.  

 

O interesse segurável assim constituído é lícito, possível e determinado 

reunindo todos os elementos para que se reconheça como legítimo 

(STIGLITZ, 2001, p. 279 a 281). 

 

Nem de longe é simples a sua execução. Uma questão que o mercado 

segurador vem englobando pela expressa inglesa "step in" (entrar na obra, 

tradução nossa) envolve o tratamento da substituição do contratado a par de 

todos os procedimentos práticos relacionados com a medida, além das 

responsabilidades pertinentes. 

 

A legislação não tem previsão para a substituição do executante, exceto por 

meio da cessão da posição contratual. Esta, no  entanto, pressupõe a 

concordância do cedente, mas já esbarra nas disposições legais que proíbem 

a prática nos contratos com a administração, como se depreende do inciso    

VI do artigo 78 da lei 8666 que pune com a resolução do contrato: ... a 
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cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no contrato (BRASIL, 1993). 

 

O projeto de lei 559 do Senado Federal, 6814 da Câmara dos Deputados, 

menciona no seu artigo 89, parágrafo 4º a exigência de garantia com cláusula 

de retomada. Não se sabe exatamente o que venha a ser uma cláusula como 

essa e a lei não a define, mas se o que se pretende venha a ser o término da 

obra por parte da seguradora, referida cláusula deverá especificar em que 

condições e quais os pressupostos para essa providência.  

 

Tendo por base a garantia constitucional do contraditório, certamente a 

assunção do contrato por quem oferece a garantia será posterior à 

instauração de processo administrativo em que se assegure o amplo direito 

de defesa.  

 

Esse único fator já fornece uma idéia de que estará presente a avaliação dos 

efeitos deletérios do tempo sobre os projetos, ou seja, admitindo a viabilidade 

da substituição do contratado após o trâmite do processo administrativo e de 

eventual arbitragem ou sentença transitada em julgado, uma as primeiras 

providências consistirá em reavaliar as condições da obra, determinar os 

danos relacionados com o simples transcorrer do tempo, coletar os 

documentos pertinentes, como projetos executivos, "as built", plantas 

executivas, diário de obra, restaurar e preparar o canteiro, rever os contratos 

com os concessionários de energia, de água, de telefonia, atualizar as 

permissões especiais junto às agências reguladoras, reanalisar as licenças 

ambientais, de instalação e de construção, obter autorização judicial para 

determinar os débitos tributários, verificar as dívidas previdenciárias e 

trabalhistas, revisar os processos judiciais relacionados com o contrato.  

 

Isso implica em aumento no custo original do contrato a ser previamente 

ajustado com o contratante, pois, demandará novo orçamento e emissão de 

nota de empenho que pressupõe obter autorizações com os órgãos 

responsáveis. 
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Percebe-se que a cláusula de retomada não pode ser confundida com a 

simples sub-rogação nos direitos e obrigações do contratado, hipótese 

prevista no parágrafo 7º do mesmo artigo 89: "... o edital poderá prever a 

obrigação da seguradora de, em caso de descumprimento do contrato pelo 

contratado, sub-rogar-se nos direitos e nas obrigações do contratado ...". 

 

A sub-rogação nos direitos impõe-se por lei ou pela vontade das partes, mas 

a sub-rogação nas obrigações não vem definida no ordenamento civil, 

podendo no caso específico daquele artigo significar a responsabilização 

direta da seguradora no caso de inadimplemento pelo contratado. 

  

Obrigações não se limitam aos deveres principais do contrato, atingindo os 

deveres acessórios, laterais e de conduta ou fiduciários, extensão que pode 

ultrapassar o objeto do seguro, sempre traduzido em limite máximo de 

indenização.   

 

A pretensão de que a seguradora se responsabilize por todas as obrigações 

do contratado inadimplente e, ainda, pela continuidade da obra pode obstar a 

presença de seguradoras privadas na garantia de contratos. A ABGF, então, 

poderia cumprir uma das suas determinações: atuar onde o mercado 

segurador não estivesse presente. 

  

Entretanto, se o contratante tivesse condições de executar, ele próprio nem 

teria admitido a execução indireta. Resta, portanto, a possibilidade de que 

procure novo interessado no objeto de licitação e providencie a continuidade, 

sem a necessidade de nova licitação.  

 

Antes disso terá que cumprir a etapa do processo administrativo para 

determinar a resolução contratual e todos os passos mencionados acima 

contra os efeitos deletérios do tempo. Mas, irá esbarrar na mesma 

dificuldade: tornar-se responsável por todas as obrigações atribuídas ao 

contratado.  
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Enfim, a substituição da iniciativa privada pela empresa pública nesse 

procedimento não elimina as dificuldades, não soluciona os problemas e não 

há indicações de que atenda a interesses públicos relevantes.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao par da descrição das garantias como complemento aos contratos, este 

trabalho teve por objetivo avaliar o seguro de garantia como elemento 

importante aos contratos firmados com a administração pública, inclusive 

pela faculdade de intervir para evitar o inadimplemento ou atenuar as suas 

consequências, considerando que a seguradora se obriga a garantir o fiel 

cumprimento do contrato, efetuando o pagamento das multas aplicadas, 

indenizando os prejuízos decorrentes da inexecução, da execução imperfeita 

ou dando continuidade ao contrato por seus próprios esforços. 

 

Pelo processo de regulação do sinistro, a seguradora irá apurar os fatos 

relacionados com o descumprimento do objeto contratual, verificar quais os 

danos emergentes do fato e se há conformidade dos fatos com as coberturas 

contratadas para promover ao pagamento da indenização. 

 

Diante das características do instrumento de garantia nos contratos firmados 

com a administração pública e tendo em vista os diferenciais pertinentes ao 

seguro nessa modalidade, procurou-se avaliar as razões para a criação da 

ABGF, empresa pública, com atuação prevista no mercado segurador. 

 

Os tópicos mencionados na exposição de motivos da lei que a criou, 

repetidos no estatuto social constituíram o objeto de análise e comparação 

com as leis pertinentes à formação dos contratos administrativos, bem como 

com os procedimentos destinados à apuração dos prejuízos decorrentes do 

inadimplemento total ou parcial. 
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Os procedimentos indicados à constituição da estatal remetem aos estudos 

presentes em Economia e Sociedade (WEBER, 2009, passim), em relação à 

atuação governamental e sua demanda por objetividade em prol de 

resultados pela formulação de políticas de atuação economicamente 

orientada. 

 

Segundo a avaliação governamental, a atuação da ABGF na concessão de 

garantia teria como objetivo o atendimento a relevantes interesses nacionais, 

ingressando numa seara pouco ou nada assistida pelo mercado segurador, 

justificando a intervenção complementar à atividade privada e a alternativa de 

se ter o Estado garantindo os contratos firmados pelos entes 

governamentais.  

 

Uma das possibilidades era a participação num segmento gerador de altos 

volumes de prêmios, compondo a estratégia de introduzir um grau de 

concorrência e ajustar a distribuição de recursos, condição que se mostrou 

inexequível, diante da constatação de que os prêmios anuais desse mercado 

de seguro de garantia para contratos com a administração pública representa 

menos de 5% do ativo líquido da empresa criada. 

 

Logo, o interesse público não estaria protegido pela utilização de recursos 

disponíveis em um mercado sujeito a riscos por natureza como é o segmento 

de seguros e não sendo o seu interesse o de competir com o setor privado, 

causa estranheza que possa definir sua participação em situações de 

ausência de coberturas a taxas e condições compatíveis com as praticadas 

pela ABGF.  

 

Essa última afirmação parece mais direcionada à proteção de interesses 

privados do que públicos, pois, os principais beneficiários de uma competição 

de preços do seguro seriam as empresas privadas executantes de obras, 

pois, são elas as responsáveis pelo pagamento dos prêmios de seguros.  

 

Derivou-se ainda para a organização de um tipo diferente de garantia, voltado 

ao atendimento dos interesses dos contratados, a garantia de que a 
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administração pública cumprirá os seus deveres e indenizará aqueles que 

integram o polo passivo da relação.  

 

Ora essa possibilidade passa ao largo do atendimento aos interesses 

públicos, exatamente porque elege a empresa privada, vencedora de um 

processo licitatório, como a beneficiária do seguro.  

 

Outra situação, esta a única que não foi extraída da exposição de motivos, 

poderia estar relacionada com a necessidade de conclusão das obras, 

colocando em segundo plano o recebimento das perdas e danos, evitando a 

proliferação de obras inacabadas.  

 

Esse objetivo ganhou força na mesma época da lei 12.712, tendo por base o 

projeto de lei 559 em discussão no Senado Federal e voltado a modificações 

na lei de licitações, dentre os quais os dispositivos relacionados ao seguro de 

garantia: este teria como principal meta concluir o objeto do contrato.   

 

A nobreza do objetivo não justifica a formação de uma empresa estatal para 

cumprir esse desiderato, pois há alternativas factíveis junto à iniciativa 

privada e se o próprio governo tivesse condições de concluir suas obras não 

haveria sequer a necessidade da contratação indireta, constituiria empresa 

executante de grandes obras governamentais, em todas as esferas do Poder 

Público.  

 

Além disso, há questões importantes que ainda não foram devidamente 

equacionadas, quais sejam: a responsabilidade trabalhista e previdenciária, a 

distribuição de responsabilidade pela segurança da obra executada; a 

legalidade da cessão contratual; a substituição do executante sem novo 

processo licitatório.   

 

O motivo alçado como principal à constituição da ABGF com atuação no 

mercado de seguro de garantia era a necessária proteção aos contratos 

relacionados com os grandes eventos esportivos patrocinados pelo país, 
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temendo o governo que as seguradoras não teriam apetite para participar 

desses nichos, nem capacidade suficiente para prover as garantias.   

 

Encarregou-se o tempo em demonstrar que não havia sustentação séria à 

afirmação, pois, nenhum projeto associado àqueles eventos ficaram sem 

garantia, demonstrando-se a existência de capacidade e movimentação para 

atender os diversos segmentos: construção de estádios, reforma de 

aeroportos, melhorias de mobilidade urbana, pavimentação de estradas, 

construção de viadutos.  

 

Enfim, sob todos os ângulos postos em observação ou se verifica que não 

atendem aos interesses primários ou se mostram diametralmente opostos a 

esses interesses, demonstrando a falta de oportunidade para o ingresso da 

ABGF no segmento de seguros de garantia. Possivelmente por conta dessa 

constatação é que a empresa criada em 2012 não tenha ainda lançado suas 

bases nessa seara, a qual depende fundamentalmente da utilização do 

Fundo Garantidor de Infraestrutura, carente ainda de decisão da assembleia 

de acionistas, no caso, do próprio governo federal.  

 

Entretanto, os estudos e o discurso governamental em direção às parcerias 

público privadas na área de infraestrutura parece encaminhar a atuação 

dessa empresa pública para uma linha de garantir ao parceiro privado que a 

Administração cumprirá não apenas com a sua parte, questão já ajustada em 

lei, mas também com a diluição dos riscos não gerenciáveis que em muitas 

ocasiões decidem a taxa interna de retorno de um empreendimento, como os 

atos de força maior, a desvalorização cambial, os atrasos com licenças 

ambientais, o tempo adicional por conta de discussões judiciais com 

desapropriações ou outras questões relevantes.  

 

Essa é um tipo de atuação que contempla o interesse daqueles que se 

dedicam a executar as obras com o governo, atendendo ao público por meio 

dos resultados obtidos. Em outros termos, ainda que o gasto seja maior, há o 

benefício de que se consegue alcançar os objetivos traçados, concluindo 

obras importantes, sob o argumento de que isso só é possível com a 
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preservação da margem de lucro daqueles que se dispõem a atuar nesse 

segmento governamental.  

 

Essa opção, embora praticável e coerente com os propósitos do Estado, não 

se coaduna com as definições presentes na exposição de motivos que 

justificou a criação da empresa estatal, nem parece tão próxima dos objetivos 

ali especificados. Entretanto, constitui-se em forma de atuação que não 

encontra concorrência entre as seguradoras do país, eis que em nenhum 

momento estas se mostraram dispostas a garantir o inadimplemento do 

próprio governo.  
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