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Objetivos 
• Apresentar uma visão geral do contexto legal referente às práticas de subcontratação 

no Reino Unido 
• Entender a fundamentação legal para a subcontratação e os conceitos de novação, 

cessão e execução indireta 
• Avaliar os direitos e responsabilidades em relação aos inadimplementos 
• Rapidamente avaliar o impacto das regras de Contratação da UE referentes à 

subcontratação na construção 
• Apresentar um breve resumo das subcontratações em vários países da UE 
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Subcontratação: vocabulário 
• Subcontrato: Um contrato celebrado pelo empreiteiro geral com um fornecedor de material 

ou de mão de obra, ou de ambos, para a execução de parte das obrigações do empreiteiro 
geral; uma alternativa para o recrutamento de empregados ou a fabricação de componentes 
(decisão de "produção ou compra") 

• Subempreiteiro: Uma pessoa ou empresa contratada por um empreiteiro para executar parte 
do trabalho de construção. 

• Subempreiteiro interno: Um subempreiteiro selecionado pelo empreiteiro. 
• Subempreiteiro designado: Um subempreiteiro selecionado pelo contratante (ou seja, um 

subempreiteiro selecionado pelo empregador) 



Prevalência da subcontratação 

• Custos não salariais do emprego 
• Projetos são geograficamente dispersos 
• Os empreiteiros não precisam do mesmo tipo de trabalhadores o tempo todo 
• Flutuações na demanda por trabalho 
• As diferentes habilidades exigidas aumentam a complexidade técnica 
• Especificação prévia é necessária (designação) 
• 99% das empresas são PMEs, muitas das quais trabalham como subempreiteiros 
• Os empreiteiros usam os subempreiteiros para precificar seu trabalho 
• Os empreiteiros compensam parte de seus riscos por meio dos subempreiteiros 
• Necessidade de especialistas comprovados 
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Fundamentação legal 
• Liberdade de contrato: Os tribunais aplicarão os termos acordados entre as partes, 

sujeitos à legalidade 
• Novação: Transferência de direitos e obrigações 
• Relatividade das convenções: Apenas as partes signatárias do contrato possuem 

direitos ou obrigações dele decorrentes 
• Cessão: Transferência do direito de uma das partes do contrato para um terceiro 
• Execução indireta: Uma Parte celebra contrato com um terceiro para executar suas 

obrigações decorrentes de contrato 
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Novação 
• Transferência de direitos e obrigações de A para B 
• Novo contrato firmado entre C e B substitui contrato anterior entre A e C 
• Todas as partes devem estar de acordo 

 

Contrato Anterior entre A e B 

Transferência de Direitos e Obrigações de 
A para C 

Novação 

Novo Contrato entre entre B e C 



Cessão 
 

• Transferência do direito de uma das partes do contrato para um terceiro  
• Uma parte original transfere apenas direitos contratuais, diferentemente da novação, que transfere 

direitos e obrigações 
• A lei de contratos permite a cessão em princípio 
• JCT SBC 05 e ICE 7 possuem restrições: Tais direitos não poderão ser transferidos sem 

consentimento escrito da outra parte 
 

 

Transferência de Direitos de A para B 

                    Sessão 



Execução indireta 
• Uma parte executa obrigações contratuais em nome de outra (subcontratação) 
• Não é permitida caso a parte contratante tenha sido selecionada com base em 

alguma qualificação, habilidade ou competência pessoal 
 

Parte A continua legalmente responsável pelas obrigações. 

Delegação de obrigações contratual de 
A para B. 

Parte B executa as obrigações contratuais da Parte A. 

Execução direta ou 
subcontratação 



Cadeia contratual 

• Relatividade das convenções 
• Responsabilidade em cadeia 
• Smith e Montgomery vs Johnson Bros. 
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Contratante Contrato Principal Empreiteiro Geral 

Empreiteiro Geral Subcontratado Subempreiteiro 

Sub-subempreiteiro Sub-subcontratado      Subempreiteiro 



Atribuições e relacionamentos, geralmente 
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Cliente de Construção  
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Mutuante  
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Relatórios 
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s 
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projeto 
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Estruturas Contratuais, Organizacionais 
e de Comunicação  
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Subempreiteiros internos 
• Vários formatos padrão estão disponíveis 
• Frequentemente o relacionamento entre o contrato principal e o subcontrato não é 

claro, exceto em grupos integrados de contratos 
• Incorporação por referência 
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Inadimplementos, responsabilidades 
e direitos 
 Um subempreiteiro que viole qualquer termo do subcontrato será responsabilizado 

perante o empreiteiro geral, que representa a outra parte do contrato 
 Responsabilidade no contrato 

 ... o subempreiteiro não poderá ser diretamente responsabilizado perante o contratante por 
qualquer violação do contrato principal 

 O contratante tampouco poderá exigir reparação por violações do contrato. Ainda assim, 
cláusulas poderão ser inseridas para que um subempreiteiro designado celebre um acordo de 
garantia com o contratante 

 Direitos dos subempreiteiros 
 Os direitos legais dos subempreiteiros são predominantemente aplicáveis contra o empreiteiro 

geral 
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Inadimplementos e direitos dos 
subempreiteiros designados 

• Responsabilidade do subempreiteiro perante o contratante em contrato e por ato 
ilícito 

• Posição do empreiteiro geral 
– Trabalho e materiais defeituosos 
– Atrasos 
– Rompimento 

• Direitos dos subempreiteiros designados 
– Os mesmos que os dos subempreiteiros internos, exceto pelas disposições de pagamento direto 
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Inadimplementos dos subempreiteiros 
• Responsabilidade do subempreiteiro perante o contratante 

– Responsabilidade no contrato 
– Responsabilidade decorrente de ato ilícito 

• Posição do empreiteiro geral 
– O empreiteiro geral geralmente é responsável pelo trabalho de um subempreiteiro 
– Se o empreiteiro for isento de responsabilidade em relação ao projeto, o empreiteiro não será 

responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante de um 'erro de projeto' no trabalho do 
subempreiteiro interno 
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Responsabilidade do subempreiteiro  
por atrasos no projeto 

• Formato padrão de contrato JCT 
– Se o subempreiteiro não concluir os trabalhos previstos no subcontrato este deverá pagar ou conceder ao 

empreiteiro uma quantia equivalente a qualquer perda e/ou despesa direta sofrida ou incorrida pelo empreiteiro. 

• O problema com a abordagem de indenização por danos 
– Dificuldades práticas para calcular a indenização por danos para cada subempreiteiro 
– Os subempreiteiros executam apenas uma parte dos trabalhos, consequentemente há uma relutância em 

responsabilizá-los integralmente pelas indenizações por danos no contrato principal 
– Ainda assim, um único subempreiteiro poderia atrasar o projeto inteiro 

• A responsabilidade por atrasos na conclusão é uma grande fonte de descontentamento 
entre os subempreiteiros 

16 



Direitos do subempreiteiro 
• Direitos aplicáveis contra o empreiteiro geral 

– Pagamento 
– Lei de Subsídios Habitacionais, Construção e Revitalização, Parte II 
– Outros direitos 

• Direitos aplicáveis contra o contratante 
– Pagamento 
– Materiais 
– Retenção de título, projetada para assegurar que o título dos materiais não passe para o 

empreiteiro geral (e, consequentemente, para o contratante) a menos e até que o 
subempreiteiro tenha recebido pagamento por eles. 
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Setor público e setor privado 
• Todas as obras públicas são regidas por certos estatutos: 

– Lei de Arbitragem 1996 
– Lei de Contratos (Direitos de Terceiros) 1999 
– Lei de Subsídios Habitacionais, Construção e Revitalização 1996 
– Esquema para Regulações de Contratos de Construção (Inglaterra e País de Gales) (SI 1998 n. 

649) 
– Lei de Pagamento de Dívidas Comerciais em Atraso (Juros) 1998 
– Lei de Termos de Contrato Injustos 1977 

• O setor público também é regido por regras de contratações públicas 
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Arcabouço legal para  
contratações públicas 

• Lei de Contratações Públicas da UE 
– Diretiva 2004/18/EC  

• Lei do Reino Unido, implementação da diretiva da UE 
– Regulações de Contratos Públicos 2006 (SI 2006 n. 5) 
– Regulações de Contratos de Serviços de Utilidade Pública 2006 

• Regulações da OMC 
– Contrato de Contratações Governamentais 1996 
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ISO 10845: Contratação de Construção 
• Justa: Imparcial, fornecendo informações simultâneas e oportunas.  Não discriminatória quanto aos interesses 

das partes. 
• Equitativa: Não concessão ao licitante apenas se houver restrições decorrentes da realização do negócio, 

incapacidade, legalidade, conflitos de interesse. 
• Transparente: Divulgação de processos e critérios de contratação.  Decisões e justificativas publicamente 

disponíveis, e verificáveis. 
• Competitiva: Sistema proporciona concorrência adequada para assegurar economicidade. 
• Econômica: Processos padrão com flexibilidade para assegurar melhor valor em relação à qualidade, 

tempestividade e preço. 
• Promoção de outros objetivos: (PMEs, pobreza, geração de empregos, desenvolvimento econômico local, etc.) 

permitir licitações qualificadas, critérios mensuráveis, quantificáveis e monitorados. 
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BS 8534: Políticas, estratégias e procedimentos  
de contratação de construção 

• Política de contratações públicas (cruzar com ISO 10845) 
• Iniciação: necessidade de negócio, atribuições, responsabilidades, objetivos, resultados, escopo, 

identificação de partes interessadas... 
• Estratégia de contratação: relatório de cliente, rotas de contratações, pacotes de trabalho, 

engajamento de mercado, controle, aprovações... 
• Táticas de contratação: contratos, seleção, responsabilidades, pré-qualificações, concessões, 

execução, progresso, avaliação... 
• Estratégias de saída: cumprimento de obrigações contratuais, resolução de disputas, aprovação, 

continuação... 
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Algumas características de  
subcontratações na UE 
• A subcontratação é autorizada sem necessidade de permissão explícita do 

contratante: Holanda, República Checa, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Reino Unido... 
• A subcontratação é autorizada, mas uma permissão explícita é necessária: 

Alemanha, Itália... 
• A subcontratação é restrita em projetos públicos: França, Grécia (<30%)... 
• Apesar dos controles estatutários serem raros, muitos contratos principais exigem a 

obtenção de permissão. 
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Ações diretas no direito francês e belga 
• A ideia é que a ação está "presa ao prédio"  
• Em certas situações, o subempreiteiro pode processar o contratante em razão de 

pagamento 
• Na França, o contratante pode processar o subempreiteiro por violação de contrato, 

na ausência do empreiteiro 
• Em grandes projetos, isso seria possível por meio de um acordo direto, como por 

exemplo de garantia. Não está sempre presente. 
• Mais detalhes em http://www.escl.org/node/80  (European Society of Construction 

Law) 
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Conclusões 
• O contexto legal das subcontratações é baseado em princípios de livre mercado 
• A subcontratação geralmente é apenas um arranjo interno que visa evitar custos 

salariais desnecessários e que cria uma força de trabalho flexível e qualificada 
• A subcontratação envolve uma legislação sofisticada e robusta - é o negócio 

rotineiro (business as usual) no setor da construção 
• Há algumas diferenças interessantes entre países 
• A subcontratação evita o desperdício, aumenta a produtividade e permite o 

desenvolvimento de habilidades especializadas 
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