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1. Tema, contexto, e modelo de pesquisa predominante
O objetivo inicial do tema será propor uma conceituação de danos indiretos e culpa
grave a partir da conciliação da dogmática tradicional com a racionalidade econômica dos
institutos. O ponto de partida será inseri-los no contexto de cláusulas de limitação e exoneração
de responsabilidade em contatos de construção, de modo a se extrair as diversas funções que
estes exercem no contexto negocial e de administração contratual, sobretudo no que toca a
limitação de riscos e a estrutura de incentivos para as partes contratantes. Ato contínuo, sob a
perspectiva dogmática, se analisará as correntes doutrinárias existentes sobre os institutos e
como tribunais práticos os têm aplicado. Tangencialmente, se apresentará como dano indireto
e culpa grave surgiram, evoluíram e se desenvolveram na experiência estrangeira da Common
Law, a qual servirá elemento interpretativo para iluminar controvérsias doutrinárias
brasileiras sobre os temas.
Adicionalmente, dada a notória dificuldade na interpretação e aplicação tanto dos
danos indiretos como a culpa grave no contexto de litígios em contratos de construção, se
apresentará elementos contratuais práticos para que as partes possam identifica-los e delimitálos ex ante por meio de cláusula de agravamento/atenuação de responsabilidade contratual.
No que toca aos danos indiretos, serão propostos elementos contratuais para definir o âmbito
de causalidade dos atos ilícitos de natureza contratual e extracontratual. Adicionalmente, se
procurará identificar os tipos de inadimplemento contratual passíveis de serem caracterizados
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como culpa grave e que, portanto, não estão incluídos nessas cláusulas de atenuação da
responsabilidade contratual.
No que toca ao mercado de construção, a relevância do tema se insere inicialmente
a partir de um marco histórico relevante: a abertura do mercado brasileiro iniciada nos anos
90 e o seguido processo de privatização das empresas estatais, o que fez com que o país
recebesse grandes investidores internacionais e com eles a necessidade de incorporação pelo
mercado nacional de práticas contratuais estrangeiras de raízes na common law, em especial
do sistema estadunidense e britânico. Essa incorporação foi particularmente relevante no
mercado de construção de grandes obras em que pouco a pouco a prática nacional foi
absorvendo novos tipos contratuais como contratos de EPC lump sum, EPCM, dentre outros.
No contexto empresarial, estes instrumentos surgiram como importantes
ferramentas para (i) estabelecer os incentivos adequados a formatação dos negócios para os
atores envolvidos e (ii) dar maior previsibilidade a projetos que, por sua grande complexidade
e impacto nas sociedades estão sujeitos a diversos fatores internos e externos (riscos) que
podem afetar diretamente os objetivos dessas empreitadas, tanto de forma positiva
(oportunidades) como negativa (riscos negativos).
Em decorrência da absorção de práticas de gestão destes riscos, surgiram cláusulas
nestes arranjos contratuais que buscam alterar os moldes da responsabilidade no caso de
inadimplemento contratual. Na prática, estas cláusulas normalmente visam: (i) excluir ou
estabelecer limites de responsabilidade contratual1 (ex. percentual sobre o valor do contrato);
(ii) delimitar a natureza do dano indenizável (por exemplo, exclusão de danos indiretos, lucros
cessantes, etc.) e (iii) estabelecer descumprimentos contratuais que tal limite não é aplicável
(ex. dolo e culpa grave2). O intuito destas cláusulas é claramente, de um lado, reduzir o nível de
contingências decorrente da exposição financeira da parte contratada para execução da obra –
e consequente o preço do serviço contratado – e, de outro, incentivar comportamentos em prol
da execução do projeto e evitar oportunismos.
Contudo, dadas as idiossincrasias e limitações impostas pelo ordenamento jurídico
brasileiro, a adoção irrefletida de cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade
atreladas a conceitos de dano indireto e culpa grave pode levar a consequências indesejadas
aos agentes econômicos, na medida em que, quando levada a litigio, estará sob o crivo de
interpretação do judiciário ou de câmaras arbitrais brasileiras.
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Em alguns casos, as cláusulas também versam sobre responsabilidade extracontratual.

Grande parte da doutrina considera, inclusive, que dolo e culpa grave estarão sempre fora do limite de
responsabilidade por terem caráter de ordem pública. Para uma compreensão dessas teorias, v. FERNANDES,
WANDERLEY. Cláusula de Exoneração e Limitação de Responsabilidade. Ed. Saraiva, 2013.
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Neste sentido, com relação ao dano indireto, há notáveis divergências
terminológicas na doutrina, ora assumindo como sendo (i) dano indenizável por falta de
causalidade direta3, (ii) dano reflexo ou por ricochete4, ora (iii) como cadeia de prejuízos5. Há
também uma divergência conceitual com a tradição da common law, desenvolvida a partir da
doutrina dos consequetional damages do leading case Hadley v Baxendale, um precedente inglês
de 1854, em que danos indiretos seriam vistos como lucros cessantes.
Um segundo elemento para configuração do dever de indenizar, é o nexo de
causalidade que funciona como condição de existência da obrigação de indenizar e auxilia na
delimitação da extensão do dano juridicamente indenizável6. Sobre o tema, destacam-se três
correntes doutrinárias: a teoria da equivalência dos antecedentes, a teoria da causalidade
adequada e a teoria do dano direto e imediato 7 . Denota-se que, não obstante a doutrina
brasileira já ter envidado esforços para categorizar danos indiretos e delimitar sua extensão, a
mesma não é uníssona com o tema, tampouco existe uma uniformização na jurisprudência8.
Caso semelhante ocorre com culpa grave, cuja definição atual importa num elevado
grau de subjetividade, em que a própria doutrina reconhece a “dificuldade na identificação
fática de identificação do limite entre dolo, dolo eventual, culpa consciente e outras
possibilidades de manifestação do comportamento humano que não se emolduram na
dualidade de dolo e culpa”9.
Na prática, a indefinição quanto ao conceito e aplicação de institutos como danos
indiretos e o padrão de conduta da culpa grave impede a tomada de decisões informadas dos
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agentes envolvidos em negociações contratuais e eleva os custos de transação relacionada a
imprevisibilidade de solução de litígios.
Deste modo, em vista as lacunas apontadas, se pretende, por meio do método de
pesquisa de solução de problema e estudo de caso, compor um estudo sistematizado sobre os
conceitos de dano indireto e culpa grave que contemple como elemento hermenêutico a
racional econômica destes institutos e sua conformação a dogmática. Conforme já dito, se levará
também em conta contribuições do direito norte americano e inglês, os quais já possuem uma
rica jurisprudência sobre os temas ora analisados. A partir da junção desses elementos, e
levando em conta o contexto de complexidade dos contratos de construção, se pretende propor
conceitos mais aderentes a relação negocial.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
1. Quais os sintomas da situação problemática associada ao uso do conceito de culpa
grave e dano indireto para limitação ou exoneração de responsabilidade em
contratos de construção? Qual o diagnóstico e as possíveis causas do problema?
As fontes de pesquisa para responder ao Quesito 1 são:
(i)

Legislação brasileira;

(ii)

Jurisprudência e decisões de Câmaras Arbitrais disponíveis para consulta;

(iii)

Análise empírica por meio de trabalho coletivo;

2. Qual é a tipologia tradicional de danos e padrões de conduta relacionadas a
configuração da culpa/dolo segundo a tradição da common law? E segundo a lei
brasileira? Quais são as divergências conceituais?
As fontes de pesquisa para responder ao Quesito 2 são:
(i)

Jurisprudência brasileira, norte americana e inglesa;

(ii)

Doutrina nacional e internacional;

3. Há um sentido econômico e jurídico na adoção da culpa grave como exceção às
cláusulas de limitação ou exoneração do dever de indenizar? E dos danos
indiretos?
As fontes de pesquisa para responder ao Quesito 3 são:
(i)

Doutrina;

(ii)

Artigos científicos da Análise Econômica do Direito;

(iii)

Artigos de disciplinas como administração e finanças;
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4. Qual a definição mais adequada de culpa grave no contexto de contratos de
construção, no ordenamento jurídico brasileiro? E dos danos indiretos? Qual o
tratamento dado pelas minutas-standard para esse tema?
As fontes de pesquisa para responder ao Quesito 4 são:
(i)

Doutrina e jurisprudência;

(ii)

Minutas de acesso do pesquisador;

5. Quais os riscos associados à adoção do conceito de culpa grave como exceção às
cláusulas de limitação de responsabilidade? E danos indiretos? Como mitigar tais
riscos e qual o tratamento contratual recomendável nesse aspecto?
As fontes de pesquisa para responder ao Quesito 5 são:
(i)

Artigos científicos da Análise Econômica do Direito;

(ii)

Artigos de disciplinas como administração e finanças;

*O presente trabalho será conduzido de forma coletiva com a Tese de Dissertação de
Lucila Saccarelli Nascimento, cujo tema é “Estrutura jurídica e função econômica das
cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade em contratos de construção”. O
quesito em que há referência como fonte “pesquisa empírica” revela o momento do
trabalho em que haverá intersecção dos temas.
3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
A inexistência de uma avaliação uniformizada da doutrina brasileira quanto os
conceitos de dano indireto e culpa grave tem grande relevância nos contratos de construção na
medida em que impede que os agentes tomem decisões informadas, principalmente no que
tange ao nível de exposição financeira dos projetos e alocação correta dos riscos entre as partes.
Deste modo, uma conceituação clara destes institutos é relevante para orientar não
só as partes no momento das negociações (inclusive no tocante a definição de contingências
nos preços), como também os árbitros na definição dos danos indenizáveis dentro de litígios e
descumprimentos contratuais em que o limite de responsabilidade contratual não é aplicado,
como é o caso da culpa grave.
4. Familiaridade com objeto da pesquisa
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Advogo no departamento jurídico de uma grande empresa na área de infraestrutura
que atua como construtora em grandes obras no mercado de mineração, energia e Oil & Gas
com projetos em todos os continentes. Na fase da proposta, participo diretamente nas rodadas
de negociação destes projetos, e, sob a perspectiva interna, acompanho as análises de risco
conduzidas pelo board da companhia que serão subsídios para formulação do preço
apresentado para o cliente. Durante a execução dos contratos, auxilio nos temas de
administração contratual, principalmente na formulação de pleitos.
Tais experiências são de grande valia para compreender o sentido econômico das
cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade, eis que possibilitam a aproximação
da empiria profissional com a dogmática, sendo este o pilar mestre deste trabalho.
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