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1. Introdução  

Não existe fórmula capaz de precisar efetivamente quais são e qual a verdadeira 
extensão dos efeitos da crise econômica mundial que está sendo amplamente 
anunciada pela imprensa. Tampouco é possível definir quanto tempo levará para 
que essa crise – que ao que tudo indica representa mais um ciclo na história 
econômica – cesse seus efeitos negativos. 

Contudo, a crise econômica desperta um problema peculiar atinente aos contratos 
administrativos em curso: o do reequilíbrio econômico-financeiro dessas 
contratações. Discute-se se a crise anunciada pode ou não ser causa de reequilíbrio 
econômico-financeiro. Questiona-se se ela pode ser invocada pelos particulares que 
contratam com a Administração Pública para rever seus contratos, ou se os efeitos 
da crise devem ser suportados pelos particulares. 

O presente ensaio tem por objetivo lançar luz sobre o problema e apontar uma linha 
de solução. 

 

2. A noção básica de equilíbrio econômico financeiro do contrato 
administrativo 

A garantia ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é garantia 
consagrada no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição assegura aos 
particulares que contratam com a Administração Pública o direito à manutenção das 
“condições efetivas da proposta” apresentada durante o processo licitatório (art. 37, 
inc. XXI). Estabelece, pois, o dever de a Administração respeitar essas condições. 

Essa noção é traduzida com precisão por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 
MELLO: “Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-financeira) é a 
relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo 
contratante no momento do ajuste e, de outro, pela compensação econômica que 
lhe corresponderá. A equação econômico-financeira é intangível.” (Curso de Direito 
Administrativo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 625-626). 

Atualmente, portanto, se reconhece de forma ampla que a equação econômico-
financeira está na essência do contrato administrativo, sendo impossível 
compreender sua natureza e regime jurídico sem pressupô-la como sendo o 
equilíbrio da relação (de fato) que se estabelece entre o conjunto de encargos do 
particular e a remuneração correspondente. 

Para maiores detalhes sobre o assunto, inclusive sobre a abrangência e os 
requisitos de aplicação do instituto, confira-se o artigo publicado em edição anterior 
deste Informativo Eletrônico (A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato 



 

administrativo. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 18, ago. 
2008). 

 

3. A garantia ao equilíbrio do contrato na Lei 8.666/93 

A Lei 8.666/93 dá efetividade à garantia constitucional prevista no art. 37, inc. XXI. 
Vários dispositivos que consagram o direito do reequilíbrio do contrato 
administrativo.  

O art. 57, § 1º, garante-o nos casos de prorrogação de prazos contratuais e o art. 58, 
§§ 1º e 2º, nas situações de modificação unilateral do contrato pela Administração. 
Já o art. 65, § 5º, prevê o reequilíbrio quando houver revisão dos preços contratados 
em decorrência da criação ou alteração de tributos ou outras disposições legais que 
neles repercutam. 

Mas é o dispositivo do artigo 65, inciso II, alínea d, que desperta maior interesse (ao 
menos para o tema ora proposto). Esse dispositivo estabelece a tutela ao equilíbrio 
econômico-financeiro para a hipótese de sobrevivência de “fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”. 

Ou seja, prevê a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos administrativos, 
quando presentes as situações extraordinárias expressamente estipuladas – 
inclusive os eventos imprevisíveis ou previsíveis e de conseqüências incalculáveis 
que atingem a realidade em que se insere o contrato. Resta saber o que caracteriza, 
de fato, situação como essa. 

 

3. Crise econômica como fator de desequilíbrio do contrato administrativo 

Conforme já exposto por este autor (A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato administrativo. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 
18, ago. 2008), o risco extraordinário pode ter natureza administrativa ou econômica 
(ver: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. Direito Administrativo. 15. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 264). 

No primeiro caso (álea administrativa), estão abrangidas as modificações 
unilateralmente impostas pela Administração Pública: tanto as medidas 
governamentais gerais que repercutem indiretamente sobre o contrato (fato do 
príncipe) quanto as medidas administrativas diretamente dirigidas ao contrato, que 
venham a retardar, impedir ou agravar sua execução (fato da Administração).  

No segundo (álea econômica), estão os eventos econômicos imprevisíveis ou 
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis (conforme expressamente 
previsto na Lei), independentes da vontade das partes, que alteram a situação 
econômica em que se insere o contrato.  

A álea econômica não se confunde com os riscos ordinários inerentes à 
atuação do agente, eis que “é, por natureza, extraordinária, excedente aos riscos 
normais admitidos pela natureza do negócio. Os fenômenos de instabilidade 
econômica ou social (guerras, crises econômicas, desvalorização da moeda) são as 
causas principais do estado de imprevisão, tanto pela importância do impacto de 
seus efeitos, como pela imprevisibilidade de suas conseqüências. (...) A 



 

imprevisibilidade não se refere, necessariamente, ao elemento perturbador em si 
mesmo, mas aos seus efeitos que ultrapassam à razoável previsão humana.” (CAIO 
TÁCITO, “O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público”. Temas de Direito 
Público. Vol. I, Renovar, 1997, p. 209). 

Discute-se, diante dessas concepções, a possibilidade de uma grave crise 
econômica ensejar o reequilíbrio de contratos administrativos em curso. E, embora 
haja por parte da administrativa, a doutrina e os tribunais têm reconhecido a 
procedência do raciocínio. Ou seja, que a alteração drástica no cenário econômico, 
que afete a situação do particular contratado (aumentando custos e insumos, ou 
mesmo dificultando sua operação em condições normais) se enquadra na moldura 
legal para a álea econômica extraordinária, passível de justificar o reequilíbrio da 
equação econômico-financeira do contrato administrativo. 

É o que explica MARÇAL JUSTEN FILHO quando afirma que “o rompimento do 
equilíbrio econômico-financeiro poderá decorrer de outros fatos, totalmente alheios à 
Administração. Assim, a crise econômica poderá produzir uma extraordinária 
elevação de preço de determinados insumos; uma greve poderá acarretar a 
impossibilidade de fabricação dos produtos uma crise internacional poderá acarretar 
a impossibilidade de fabricação dos produtos; uma crise internacional poderá 
provocar elevação extraordinária dos preços dos combustíveis; etc.” (Comentários à 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 
749). 

Não fosse assim, o risco assumido pelos particulares que contratam com a 
Administração Pública seria de tal ordem que inviabilizaria a formulação de 
propostas condizentes com os preços correntes de mercado. Toda contratação 
administrativa abrangeria a álea extraordinária. Conseqüentemente, a busca da 
Administração pelo preço mais vantajoso restaria frustrada pela provável postura 
defensiva (e legítima) dos particulares, que formulariam propostas com preços tão 
elevados quanto necessário para evitar, além dos riscos normais às atividades 
empresariais e ao mercado (álea ordinária), os riscos extraordinários e imprevisíveis. 
Em suma, haveria um acréscimo automático e indesejado nos custos de transação. 

4. Os precedentes de Jurisprudência 

Existem importantes precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo a 
aplicação da teoria da imprevisão a contratos administrativos já em meados de 1968 
(RE 64.152/GB, Rel. Min. OSWALDO TRIGUEIRO, DJ de 23/08/68; RE 64.231/SP, 
Rel. Min. ADAUCTO CARDOSO, DJ DE 26/09/69.).  

Desde então, outros julgados, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, 
reconheceram o direito ao equilíbrio econômico-financeiro sob diversas hipóteses 
(como exemplo: ROMS 3.161/RJ, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, DJ de 
11/10/1993, p. 21291; ROMS 1.694/RS, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, DJ de 25/04/1994, P. 9196; RESP 120.113/MG, Rel. Min. HUMBERTO 
GOMES DE BARROS, DJ de 14/08/2000; RESP 216.018/DF, Rel. Min. FRACIULLI 
NETTO, DJ de 10/09/2001, p. 370; RESP 431.121/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, 
DJ de 07/10/02, p. 200; ROMS 14.865/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 11/11/2002, p. 
149).  

Há, porém, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que contém um dos mais 
relevantes precedentes que se tem notícia sobre o tema sob análise. Trata-se do 
acórdão relatado pelo Min. LUIZ FUX por ocasião do julgamento do RECURSO 



 

ORDINÁRIO EM MS Nº 15.154-PE (publicado no DJU de 02/12/02) – confira-se 
nossos comentários a esse importante julgado em: A variação cambial e o Equilíbrio 
Econômico-Financeiro dos Contratos Administrativos: Comentários a Acórdão do 
Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, nº 02, 
abr./jun. 2003, p. 125-143. 

Nesse julgamento, o STJ entendeu que a maxidesvalorização do real em face do 
dólar norte-americano ocorrida em 1999, por decorrência de medidas adotadas pelo 
governo federal no intuito de conter a inflação, configuraram causa excepcional de 
mutabilidade dos contratos administrativos. Reconheceu-se que a imprevisibilidade 
do evento era manifesta. 

Confira-se a ementa: 

“CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
DO VÍNCULO. DESVALORIZAÇÃO DO REAL. JANEIRO DE 1999. 
ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA REFERENTE AO PREÇO. APLICAÇÃO DA 
TEORIA DA IMPREVISÃO E FATO DO PRÍNCIPE. 

1. A novel cultura acerca do contrato administrativo encarta, como nuclear no 
regime do vínculo, a proteção do equilíbrio econômico-financeiro do negócio 
jurídico de direito público, assertiva que se infere do disposto na legislação 
infralegal específica (arts. 57, § 1º, 58, §§ 1º e 2º, 65, II, d, §§ 5º e 6º, da Lei 
8.666/93).  

Deveras, a Constituição Federal ao insculpir os princípios intransponíveis do 
art. 37 que iluminam a atividade da administração à luz da cláusula mater da 
moralidade, torna clara a necessidade de manter-se esse equilíbrio, ao 
realçar as ‘condições efetivas da proposta’. 

2. O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na súbita 
desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar norte-americano, 
configurou causa excepcional de mutabilidade dos contratos administrativos, 
com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das partes. 

3. Rompimento abrupto da equação econômico-financeira do contrato. 
Impossibilidade de início da execução com a prevenção de danos maiores. 
(ad impossiblia memo tenetur). 

4. Prevendo a lei a possibilidade de suspensão do cumprimento do contrato 
pela verificação da exceptio non adimplet contractus imputável à 
administração, a fortiori, implica admitir sustar-se o ‘início da execução’, 
quando desde logo verificável a incidência da ‘imprevisão’ ocorrente no 
interregno em que a administração postergou os trabalhos. Sanção 
injustamente aplicável ao contratado, removida pelo provimento do recurso. 

5. Recurso Ordinário provido.” 

 

Outro precedente de grande relevância sobre o reequilíbrio decorrente de variação 
cambial já havia sido proferido pelo Tribunal de Contas da União em junho de 2000, 
na decisão nº 464/2000 (Representação 009.634/1999-1, Rel. Min. WALTON 
ALENCAR, DOU de 23/06/00). Nesse caso, o TCU reconheceu a aplicação da teoria 
da imprevisão para recompor, em prejuízo do particular, a equação econômico-

http://www.tcu.gov.br/cgi-bin/nph-brs.exe?SECT1=START&SECT2=THESON&SECT3=PLURON&SECT4=LINKON&SECT5=ADJ&u=/consultas/juris/&p=1&r=1&f=S&s1=009.634/1999-1&d=PPUB&l=20


 

financeira afetada em razão da excessiva desvalorização cambial. Ou seja, aplicou-
se a mesma lógica, porém em favor da Administração Pública. 

Na ementa da decisão constou o seguinte:  

“Representação formulada por equipe de auditoria do TCU. Possíveis 
irregularidades na CBTU. Celebração de contrato contendo previsão de 
reajuste com base na variação cambial do dólar norte-americano. Regime de 
administração contratada. Desvalorização cambial elevada. Restabelecimento 
do equilíbrio econômico-financeiro. Conhecimento. Procedência parcial. 
Determinação. - Contrato. Licitação internacional. Formalização em moeda 
estrangeira. Reajuste com base na variação cambial. Análise da matéria.” 

No voto do Relator, ficou consignado que:  

“(...) sob o ponto de vista legal, não há óbice ao reajuste pela variação 
cambial contemplado no contrato firmado pela Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos – CBTU. 

Todavia, sob o aspecto econômico, não há negar que, em virtude da 
desvalorização cambial, ocorrida no início de 1999, o valor em reais recebido 
pela contratada elevou-se substancialmente, sem que os seus custos, 
essencialmente vinculados a insumos nacionais, aumentasse na mesma 
proporção, haja vista que o maior custo incorrido pela contratada é com 
pessoal, que tem sua remuneração fixada em reais. 

Isso configura alteração imprevisível e inevitável na esfera econômica, 
estranha à vontade das partes, que acarretou distorção entre o valor recebido 
e os encargos suportados pela contratada, em benefício desta e, de outra 
parte, na mesma proporção, a imposição de ônus excessivo à contratante, o 
que enseja a aplicação da teoria da imprevisão (rebus sic stantibus). 

Ressalte-se que essa teoria, albergada pela atual Lei de Licitações, no seu 
art. 65, inciso II, alínea d, pode ser empregada tanto em favor do contratado 
quanto em favor do contratante.” 

Esses precedentes foram inovadores. Até então existia lacuna no que se refere à 
recomposição em função de eventos econômicos tais como a desvalorização 
cambial. Com a decisão do TCU, evitou-se que o particular se locupletasse 
indevidamente em prejuízo dos cofres públicos. Com o acórdão do STJ, abriu-se 
campo para o entendimento de que o particular não pode ser penalizado por eventos 
econômicos extraordinários, a ponto de financiar o contrato firmado com o Poder 
Público.  

 

5. Conclusão 

É certo que a análise do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos não se faz sob o aspecto puramente econômico. Se fosse assim, 
seria perfeitamente possível admitir que cada parte deve assumir as conseqüências, 
quaisquer que sejam, da álea ordinária e extraordinária que eventualmente recair 
sobre a contratação, na medida em que conheciam (ou deveriam conhecer) esses 
riscos e os assumiram ao celebrar o contrato.  

A Constituição, porém, consagra uma garantia fundamental que norteia a 
interpretação dos contratos administrativos: a manutenção das condições efetivas da 



 

proposta, do que resulta a intangibilidade da equação econômico-financeira da 
contratação. A Lei, por sua vez, disciplina essa garantia de forma abrangente, 
conforme já apontado.  

Com base nisso, tanto a doutrina como a jurisprudência já estabeleceram que, 
desde que presentes determinados requisitos indispensáveis, o particular que 
contrata com a Administração não deve arcar com a álea econômica extraordinária, 
incluindo aí os eventos macroeconômicos que afetam negativamente a equação 
contratual. 

Já se assentou o entendimento de que esses eventos macroeconômicos são 
imprevisíveis ou, quando menos, não é possível calcular de antemão a extensão dos 
seus efeitos. Para corroborar essa idéia, basta considerar que não é possível prever 
hoje, para o cenário brasileiro, se haverá variação cambial negativa durante o 
próximo mês. E, mesmo que se pudesse admitir que tal ocorrerá (admitindo, pois, 
que a variação cambial é previsível), é inegável que a sua dimensão ou os seus 
efeitos não podem ser calculados desde logo. 

Acredita-se, portanto, que a crise econômica mundial que vem sendo anunciada 
encaixa-se nessa moldura. Poderá justificar a readequação da cláusula econômico-
financeira do contrato administrativo, com base no art. 65, inc. II, al. d, da Lei 
8.666/93, desde que o particular demonstre, no caso concreto, que os efeitos da 
crise impactaram negativamente no contrato em curso. 
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