


MODELOS CONTRATUAIS FIDIC
Breve Panorama e Principais Características 



RAFAEL MARINANGELO

Árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem da FGV/RJ
Advogado e sócio fundador de Marinangelo e Aoki Advogados

Mestre e Doutor pela PUC/SP
Pós-Doutorando pela USP

Pós-graduando em Direito Civil Italiano pela Universidade de 
Camerino/IT

sócio fundador de MARINANGELO E AOKI ADVOGADOS com 
Autor de inúmeras obras jurídicas, palestras e conferências no 

Brasil e exterior 
Revisor da tradução para o Português do Silver Book



Recomendações FIDIC para orientação 
de contratos de projetos e obras 

. 

Reconhecido e listado pela FIDIC como livro oficial brasileiro 
http://fidic.org/bookshop/additional-resources 



SUMÁRIO

1. O que é FIDIC

2. Os Modelos Contratuais FIDIC e sua aplicação

3. Principais Características dos Contratos FIDIC

4. Breves Explicações sobre o Funcionamento do FIDIC

5. Métodos de Solução de Controvérsias no FIDIC

6. O Uso do FIDIC em Grandes Projetos Internacionais



1. O que é FIDIC

• Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils –

FIDIC

(Federação Internacional de Engenheiros Consultores)

• Sediada em Lausanne, Suíça

• Fundada em 1913 na França

• Organização não governamental reconhecida pelas 

Nações Unidas, por importantes bancos mundiais, pela 

Comissão Europeia e outras instituições



OBJETIVOS:

1. representar globalmente o ramo dos engenheiros consultores;

2. melhorar a imagem dos engenheiros consultores;

3. ser referência na prática comercial;

4. apoiar o desenvolvimento do ramo global e crescente dos

engenheiros consultores;

5. sustentar a qualidade;

6. apoiar a efetiva obediência a códigos éticos e à honestidade dos

comerciantes;

7. apoiar o comprometimento com desenvolvimento sustentável.



2. Os Modelos Contratuais FIDIC e 
sua aplicação

Conditions of Contract for 
Constructions 

RED BOOK

Conditions of Contract for 
EPC/TurnKey Projects

SILVER BOOK

Conditions of Contract for 
Plant and Design-Build 

YELLOW BOOK

Short Form os Contract
GREEN BOOK



2. Os Modelos Contratuais FIDIC e 
sua aplicação

THE FIDIC CONTRACTS GUIDE



2. Os Modelos Contratuais FIDIC e 
sua aplicação

CONSTRUCTION CONTRACT MDB 
HARMONISED



3. PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
DOS CONTRATOS 

FIDIC



CONDIÇÕES GERAIS
(imutáveis)

CONDIÇÕES PARTICULARES
(possibilitam adequar às especificidades da obra)



Conditions of  Contract  for  Construction  

(abreviação  CONS,  o chamado Red Book): 

• projeto é de responsabilidade do “Dono da 
Obra” (Employer). 

• medições realizadas por item.

• É recomendada para serviços que possam 
envolver a combinação de trabalhos civis, 
mecânicos, elétricos e ou de construção.



DOCUMENTOS:
a) acordo contratual (Contractual Agreement);
b) carta de adjudicação (Letter of Acceptance);

c) carta-proposta (Letter of Tender);
d) as condições gerais previstas no Red Book

(General Conditions);
e) as condições particulares (Particular Conditions)

f) as especificações (Specifications);
g) os desenhos (Drawings);

h) Anexos (Schedules);
i) quaisquer outros documentos indicados no Acordo 

Contratual ou na Carta de Adjudicação.



Conditions of Contract for Plant and Design-Build

(abreviação P&DB, o chamado Yellow Book):

• a realização do projeto e a execução do 
contrato são atribuídos ao empreiteiro. 

• “Exigências do Dono da Obra” definem, 
principalmente, o propósito, a extensão, o 

padrão e outros critérios projetivos e técnicos 
de acordo com as ideias do “Dono da Obra” 

(Employer). 



• empreiteiro formula sua proposta com base em 
tais exigências, a qual tornar-se-á parte 

integrante do futuro contrato. 

• Apesar de o preço final ser concebido como 
preço fechado e, ao contrário do CONS, não ser 

feita medição por trabalho efetuado, poderá 
haver um ajuste no preço quando houver 

modificações do projeto pelo “Dono da Obra” 
(Employer) e/ou prolongamento do prazo por 

fato não imputável ao empreiteiro.



DOCUMENTOS:

a) acordo contratual (Contractual Agreement);
b) carta de adjudicação (Letter of Acceptance);

c) carta-proposta (Letter of Tender);
d) as condições gerais previstas no Yellow Book (General 

Conditions);
e) as condições particulares (Particular Conditions);

f) as especificações (Specifications);
g) Anexos (Schedules);

i) quaisquer outros documentos indicados no Acordo 
Contratual ou na Carta de Adjudicação.



Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects

(abreviação EPC ou EPCT – Engineer, Procure and 

Construct, o chamado Silver Book): 

condições típicas para projetos Design-Build com a 
transferência total dos riscos do contrato (projeto e sua 

execução) ao empreiteiro. 

recomendadas no caso de entrega de unidades globais de 
investimento (por ex. usinas nucleares), nos quais o preço e 

prazo são fatores primordiais para o sucesso do 
empreendimento. 

Nos contratos EPC o preço é global, porém poderá haver 
ajustes nos casos de modificações de projeto e 

prolongamento de prazo.



DOCUMENTOS:

a) Acordo contratual (Contract Agreement);
b) Condições Particulares (Particular Conditions);

c) Condições Gerais (General Conditions), constantes do 
Silver Book;

d) Exigências do Dono da Obra (Employer’s 

Requirements);
e) proposta do Empreiteiro (Contractor) e outros 

documentos que façam parte do contrato.



Short Form of Contract (Green Book)

“condições de encomendas simples” 

destina-se a obras de engenharia de pequeno valor, 

caracterizadas pela existência de trabalhos simples ou 
repetidos de pouca duração. 

projeto fornecido pelo “Dono da Obra” (Employer), mas 
esta forma também pode ser adequada para 

encomenda que inclui ou que trata de obras de 
construção, de engenharia, elétricas e/ou de 
engenharia civil, projetadas pelo Empreiteiro 

(Contractor).



DESIGN-BUILD-OPERATE (DBO)
GOLDEN BOOK

Previsto para projetos do tipo BOT (Build-Operate-

Transfer, ou seja, construa-opere-transfira), do tipo 
DBO (Design-Build-Operate, ou seja, projete-construa-
opere), do tipo DBOT (Design-Build-Operate-Transfer, 
ou seja, projete-construa-opere-transfira), do tipo PPP 
(Public-private partnership, ou seja, parceria público-

privada) etc.



4. Breves explicações de 

funcionamento dos

contratos 

FIDIC



ENGENHEIRO

(GESTOR DO PROJETO)

• Indicado pelo dono da obra

• Custeado pelo dono da obra

• Deve ser imparcial



ENGENHEIRO

(GESTOR DO PROJETO)

• Instrui o empreiteiro quanto à execução da obra ou 
eliminação de defeitos

• Esclarecer duplos sentidos ou irregularidades do 
contrato 

• NÃO está autorizado a modificar o contrato



ENGENHEIRO

(GESTOR DO PROJETO)

• Emite certificados de execução da obra; recepção da 
obra, pagamento parcial e pagamento final



DESENROLAR DOS TRABALHOS

formalidade, comunicação e prazos 



5. MÉTODOS DE 
SOLUÇÃO DE 

CONTROVÉRSIAS



1. DISPUTE BOARDS

2. ARBITRAGEM



6. O USO DO FIDIC EM 
GRANDES PROJETOS 

INTERNACIONAIS



• The World Bank

• Asian Development Bank

• European Bank for Reconstruction and 
Development

• Inter-American Development Bank

• African Development Bank

• Islamic Development Bank



Canal do Panamá



rafael@maadvogados.com.br




