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JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto tem como objetivo fortalecer os mecanismos da administração pública 
consensual no Brasil, entendida como a tendência de se aproximar poder público e os 
particulares para a edição de atos administrativos e resolução de controvérsias. 
 
Os Comitês de Prevenção e Solução de Disputas ou Dispute Boards, são comitês compostos 
por três membros imparciais (normalmente dois engenheiros e um advogado especialista), que 
são eleitos pelas partes contratantes para acompanhar toda a execução da obra e dar solução 
rápida aos litígios que corriqueiramente se instauram entre as partes. 
 
A legislação brasileira vem caminhando neste sentido ao se estabelecerem em diversas leis a 
possibilidade de autocomposição e arbitragem de conflitos.  Apenas para fins de exemplo, 
menciona-se o novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015), a Lei 
da Mediação (Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015) e as modificações à Lei de Arbitragem 
(Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996). 
 
Recentemente o Município de São Paulo aprovou a Lei n° 16.873 de 22 de fevereiro de 2018 
que versa sobre o mesmo tema. 
 
 Pela proposta a administração pública municipal poderá criar: a) Comitês de Revisão, que 
expede recomendações não vinculantes às partes; b) Comitês de Adjudicação, que expedem 
decisões vinculantes às partes; e c) Comitês Híbridos, que podem atuar das duas maneiras 
acima descritas. No caso de decisões com caráter de adjudicação, poderá ela ser submetida à 
via judicial ou arbitral.  
 
Sabe-se que, especialmente nos contratos de trato continuado, existem diversas dificuldades 
na resolução de controvérsias durante a execução contratual. O presente projeto vem 
justamente para criar mais mecanismos de solução extrajudicial dessas questões, em 
homenagem aos princípios da eficiência, celeridade e segurança jurídica.  
 
Por acompanharem a obra desde o primeiro dia de execução, os membros do comitê angariam 
conhecimento preciso sobre problemas ocorridos ao longo dos trabalhos. Dessa maneira, tão 
logo que acionados, eles têm condições excepcionais para propor soluções ou, até mesmo, 
decidir e resolver as controvérsias que lhe são postas com máxima brevidade e qualificação. 
Note-se, portanto, que Comitê pode ser dotado de dois tipos de poderes: (i) conceder 
recomendação não vinculante, auxiliando na composição de acordos e (ii) decidir e resolver de 
maneira vinculante a disputa. 
  
Quanto a este último poder decisório, deve-se ter em mente que não se trata de um múnus 
jurisdicional dado à Junta, mas apenas e tão somente contratual, já que a decisão emitida, se 
não prontamente observada pelas partes, apenas gera o dever de indenizar. Em outras 
palavras, a decisão não tem caráter de sentença judicial ou arbitral. Pelo contrário, ela pode ser 
questionada em arbitragem ou no judiciário, a depender do foro estabelecido em contrato. 
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Trata-se de ferramenta absolutamente idônea e de utilização mundial capaz de desonerar a 
estrutura judiciária e, principalmente, preservar o orçamento e cronograma das obras. Afinal, as 
medidas de solução das divergências são tomadas prontamente e ao longo da empreita, 
evitando-se paralisações dos serviços e a acumulação de pleitos entre as partes.  
 
Vale destacar que os Comitês de Prevenção e Solução de Disputas existem e apresentam 
excelentes resultados em outros países. No EUA, os chamados Dispute Boards possuem alta 
taxa de sucesso. Em artigo publicado em 2006 no site Conjur, Rodrigo Candido de Oliveira 
demonstra o sucesso dessa iniciativa: 

 
 “[D]e acordo com a Dispute Review Board Foundation, no ano de 2000, nos 
Estados Unidos, 97% das questões surgidas em contratos de construção com 
Dispute Boards foram resolvidos de forma amigável, sem a ocorrência de litígios. 
Isso num universo de 757 obras envolvendo 39,5 bilhões de dólares” (DE 
OLIVEIRA, Rodrigo Candido. Dispute board ajuda a resolver conflito antes de 
virar litígio. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-set-13/rodrigo-
oliveiradispute-board-aliado-resolucao-conflitos).   
 

No mesmo sentido, as pesquisadoras da UNIVALI, Marcia Carla Pereira Ribeiro e Caroline 
Sampaio de Almeida, publicaram estudo a respeito da eficiência das cláusulas de Dispute 
Board no qual foram relacionados notáveis casos de empreendimentos públicos estrangeiros 
em que o instituto foi utilizado como expansão de Canal em Rio, construção de Usina 
Hidrelétrica e de Aeroporto, instalação de linhas de metrô. A conclusão foi que os Comitês são 
o mecanismo mais adequado para grandes empreendimentos públicos: 
 

“[S]ob o ponto de vista da eficiência econômica, o Dispute Board tem 
sido o mecanismo mais indicado e utilizado em grandes 
empreendimentos do mundo todo por prestigiar, sobretudo, a 
multidisciplinaridade e a cooperação entre os agentes econômicos 
na construção de determinada relação para o futuro” (RIBEIRO, 
Carla Pereira; DE ALMEIDA, Caroline Sampaio. Análise Crítica das 
Cláusulas Dispute Board: Eficiência e Casos Práticos. Disponível 
em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/4 
676/2588) 
 

Embora já exista permissivo legal para utilização de métodos alternativos de solução de 
controvérsias pela Administração Pública, não existe, ainda, autorização literal para emprego 
dos Comitês de Prevenção e Solução de Disputas.  
 
Dessa maneira, a fim de incentivar o uso dessa ferramenta e esclarecer dúvidas quanto à sua 
empregabilidade pelo Estado, serve o presente Projeto de Lei para trazer irrefutável legalidade 
às melhores práticas de construção que mundialmente compreendem a instalação de tais 
comitês. 
 
Tendo em vista o legítimo caráter positivo do presente Projeto, contamos com o apoio dos 
Nobres Pares para sua aprovação. 
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