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Danos e Responsabilidades  
 
A nova Lei de Licitações e o seguro 
garantia nas contratações públicas1  
 

O mercado de seguros acompanha com grande 

expectativa o Projeto de Lei que visa alterar a Lei de 

Licitações, especialmente depois que a Câmara dos 

Deputados abriu as discussões em torno do PL 1292/95. 

Foram anos de debates, com ampla participação de 

diversos segmentos da sociedade. No entanto, a forma 

de garantia escolhida pelo Governo como sendo a única 

capaz de evitar a paralisação das obras de infraestrutura 

corre o risco de ficar apenas no papel. Essa garantia tem 

por objetivo permitir a retomada das obras por parte da 

seguradora sem a necessidade de um novo processo de 

licitação, bem como desembolsos adicionais, salvo o 

previsto no contrato original.  

 

Não obstante o Projeto de Lei ter sido aprovado pela 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados e 

representar um texto passível de ser “operado” pelo 

mercado de seguro garantia, uma mudança brusca 

poderá culminar com a impossibilidade de utilização 

desse ramos de seguro, o que tornará o texto inócuo. A 

pretensão do Governo de transferir para o mercado 

segurador a responsabilidade de fiscalizar a obra, além de 

deixar evidente a ineficiência da administração pública no 

que diz respeito ao gerenciamento de riscos, contraria 

dispositivos da própria Lei de Licitações, que lhe impõe o 

poder e o dever de fiscalizar as obras contratadas. 

 

 Ainda que o Poder Público possa delegar a terceiro essa 

fiscalização, o fato é que este terceiro deverá agir em 

nome do Estado, sendo absolutamente desarrazoada a 

tentativa de se transferir a responsabilidade para o 

agente segurador. Mesmo porque o mercado de seguros 

já concordou com o atual texto em discussão, o qual 

impõe às seguradoras o acompanhamento da obra 

garantida do início ao fim. Mas tal fato não pode suprimir 

a responsabilidade e o dever do Estado em fiscalizar as 

obras contratadas. 

 

Ademais, o Estado ainda pretende impor à seguradora 

uma multa equivalente à quase totalidade da importância 

segurada, caso a empresa não retome e conclua a obra. 

Além de não encontrar paradigma em nenhuma 

legislação no mundo, mesmo em países em que a 

garantia é apresentada no percentual de 100% do valor 

do contrato (Estados Unidos), essa penalidade viola 

princípio elementar dos seguros de danos, qual seja, o 

Princípio Indenitário, segundo o qual a seguradora, em 

caso de sinistro, deverá indenizar o segurado na exata 

medida do prejuízo direto suportado. 

 

Se a intenção do legislador foi apresentar uma alternativa 

que estimule as seguradoras a optarem, sempre que 

possível, pela retomada e a conclusão da obra, é 

necessário destacar que o mercado, sensível aos anseios 

do Estado, já apresentou diretriz que entende razoável e 

absolutamente suficiente para esse fim. 

 

Não fosse por isso, é preciso lembrar que o aumento do 

percentual de garantia de 5% para 30% já representa 

uma alteração substancial e que exigirá um esforço 

demasiado por parte dos mercados segurador e 

ressegurador. Os impactos serão profundos e, não 

obstante, o mercado assimilou que precisa assumir um 

papel de protagonista, bem como fazer a sua parte no 

sentido de contribuir para a realização das obras de 

infraestrutura e, consequentemente, para o 

desenvolvimento do país. Necessário destacar que tal 

decisão foi tomada após ampla discussão e está 

fundamentada na necessidade de se primar pela imagem 

e credibilidade do produto. 
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Portanto, o Estado precisa acreditar que o mercado está 

absolutamente comprometido com o produto, de tal 

sorte que haverá uma autorregulação por parte das 

seguradoras e resseguradoras. Até porque, ainda que não 

haja penalidade alguma fixada pelo atual projeto em 

discussão, fato é que se o produto não funcionar, de 

modo a atender os anseios do Estado, o seguro garantia 

cairá em descrédito e sofrerá abalo irreparável.  

 

Por isso, é importante frisar, uma vez mais que, para 

além do percentual de multa que venha a ser suportado 

pela seguradora em caso de não retomada da obra, o 

mercado de seguros está absolutamente comprometido 

em consolidar o seguro garantia como a forma de 

garantia mais eficaz para os projetos de infraestrutura do 

País. Caso isso não ocorra, os prejuízos que o mercado 

sofrerá serão infinitamente superiores ao percentual de 

multa que se pretende impor e que, se levada a cabo, 

inviabilizará de uma vez por todas o uso do seguro 

garantia para contratações públicas. 

 

O mercado de seguros e resseguros se mantém à 

disposição para dialogar, mas entende que deve haver 

flexibilização por parte do governo. O mercado já 

apresentou alternativa que, além de razoável para 

proporcionar os efeitos esperados pelo Estado, 

representa o limite para que o produto seja passível de 

ser operado. 
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