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1. Delimitação do tema e tratamento pretendido
O Comitê de Resolução de Disputa (CRD), tradicionalmente conhecido como
“dispute board”, é um meio alternativo de prevenção e resolução de conflitos
bastante utilizado em contratos de longa duração, especialmente nos contratos de
construção civil. Este mecanismo, oriundo dos contratos privados, recentemente
começou a ser adotado no Brasil nos contratos de obras públicas.
O Município de São Paulo/SP foi o primeiro ente federativo a editar Lei
específica sobre o tema (Lei nº 16.873/2018). No senado, tramita um projeto de lei
semelhante (PLS 206/2018). Já a Câmara dos Deputados aprovou recentemente o
substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.292/95 do Senado Federal (PLS nº 163, de 1995)
que irá substituir a atual “Lei de Licitações”. No texto aprovado, consta
expressamente a previsão do comitê de resolução de disputas como um dos meios
alternativos de prevenção e resolução de controvérsias que podem ser adotados nas
contratações regidas pela lei.
Todavia, a disseminação do uso dessa ferramenta pela administração pública
ainda provoca muitos questionamentos, principalmente por parte dos órgãos de
controle. Logo, a presente pesquisa objetiva estabelecer quais são as características
básicas deste mecanismo e os cuidados necessários para sua adoção pela
administração pública, explorando temas como: variações de modelos, vinculação e
executoriedade das decisões, custos e efetividade na resolução das controvérsias.

2. Modelo do trabalho de pesquisa

Para tratar destas questões, o trabalho terá a modelagem de resolução de
problema. Ainda assim, serão analisados alguns casos em que o mecanismo fora
efetivamente aplicado em contratos públicos nacionais (obras da copa do mundo,
Rodoanel/SP, linha amarela/SP) e os resultados que foram observados, tanto por
parte dos contratantes, quanto do Poder Judiciário e dos órgãos de controle.
Em específico, será feito o exame da redação de cláusulas de “dispute boards”
inseridas em alguns contratos firmados pela administração pública, para que se
possa efetuar uma análise crítica da atual prática. Por fim, espera-se contribuir para
ampliar e tornar mais eficiente o uso do método de prevenção e solução de conflitosa,

através das reflexões de cunho propositivo e sugestões acerca do conteúdo e
abrangência das cláusulas e atos normativos, existentes e potenciais.

3. Principais questões ou problemas (quesitos)

O trabalho de pesquisa tem o objetivo de analisar e avaliar a aplicabilidade,
validade e eficácia do comitê de resolução de disputas na prevenção e solução de
conflitos oriundos de contratações da administração pública, buscando filtrar as
melhores práticas. Para tanto, será norteado pelos questionamentos abaixo:
a) Em que consiste o comitê de resolução de disputas? Para que serve? Como
funciona? Qual sua diferença para os demais métodos alternativos de resolução
de conflitos?
b) Qual a prática nacional e internacional, com suas variações?
c) Quais os casos paradigmáticos envolvendo a administração pública?
d) Qual o regime aplicável à luz do ordenamento jurídico brasileiro? Quais as
questões controversas ou com potencial de problematização?
e) Quais os efeitos jurídicos da decisão proferida pelo dispute board? Quando e em
que medida pode ser automaticamente executável?
f) Quais os riscos e como podem ser mitigados? Quais as possíveis reações dos
órgãos de controle público e como podem ser enfrentadas?
g) A administração pública pode ser valer do comitê de resolução de disputas
mesmo sem legislação específica autorizativa? É preciso criar ou aprimorar o
marco legal e regulatório?
h) De que forma e com que cautelas pode a Administração pública se valer do comitê
de resolução de disputas em seus contratos? Quando faz sentido a sua utilização?

4. Justificação da relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto

O Tribunal de Contas da União divulgou este ano o resultado de uma auditoria
operacional1 que apontou a existência de mais de 14.000 públicas obras públicas
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paralisadas em todo o Brasil, sendo 47% deste total por razões de ordem técnica.
Dados da Dispute Resolution Board Foundation, organização mundial que
estuda os mecanismos de dispute board, mostram que no Canadá e Estados Unidos
98,7% dos contratos que previam este mecanismo foram concluídos sem que as
disputas tenham sido posteriormente rediscutidas por outros métodos2.
Neste contexto, o comitê de resolução de disputas desponta como relevante
instrumento de prevenção e solução de conflitos, colaborando para a segurança
jurídica e celeridade da execução dos contratos.
No que se refere à análise do marco legal e regulatório nacional – praticamente
inexistente –, o trabalho buscará propor modelos de normas que tragam segurança
jurídica para a aplicação do mecanismo.

5. Fontes de pesquisa e métodos de investigação

Inicialmente será feita uma revisão da doutrina estrangeira e nacional,
incluindo monografias e artigos em revistas especializadas. Num próximo passo,
será analisada a legislação da União e de demais entes federados que trata sobre o
tema.
A pesquisa também abrangerá o regulamento de “dispute boards” em
algumas câmaras arbitrais e a Jurisprudência de Tribunais de Justiça,
principalmente dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo em conta que não
se tem notícia de controvérsia que já tenha chegado aos Tribunais Superiores, o que
será acompanhado ao longo da pesquisa.
Também serão objeto de análise no trabalho decisões do Tribunal de Contas
da União e, como já referido, diversas cláusulas inseridas em contratos firmados
pelo Poder Público para obras de infraestrutura, de modo a permitir a compreensão
da situação atual em que se encontra a prática jurídica.
6. Familiaridade com objeto da pesquisa e acessibilidade de informações

A aplicação de “dispute boards” em contratos de obras públicas é bastante
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recente no Brasil, sendo difícil encontrar alguém com familiaridade efetiva sobre o
assunto.
De qualquer forma, o autor da pesquisa ocupa o cargo de Procurador do Estado
do Espírito Santo, exercendo funções atualmente perante o Centro de Estudos e
Informações Jurídicas da PGE/ES.
Logo, qualquer tema que importe em inovação na forma de contratação do
Poder Público está inserido dentro do escopo de sua atuação profissional, sendo
certo, ainda, que sua atual função lhe permitirá acesso a documentos de outras
Procuradorias, eis que existem convênios de colaboração entre elas.
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