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INTERESSADOS: SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADM. INDIRETA 
ASSUNTO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
 
 
 

PARECER NORMATIVO 
 
 
 
 
 
    Por diversas oportunidades a Controladoria Geral do 

Município tem sido instada a se manifestar a respeito de pedidos sobre reequilíbrio 

econômico-financeiro pleiteado por entidades que celebraram contrato com o 

Município. 

 

    Com a edição do Decreto 7792/2013, estabeleceu-se que a 

Controladoria deveria se manifestar a respeito destes pedidos. Considerando que a 

competência nata, função primordial da Controladoria, como qualquer órgão de 

controle interno, é atuar preventivamente na orientação geral e não em casos 

específicos e também agir para corrigir possíveis irregularidades, estabelece-se aqui, os 

requisitos para que possa ser concedido o reequilíbrio econômico-financeiro de 

contratos. 

 

    A possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro nos 

contratos firmados pela Administração Pública, está prevista no Art. 65, inciso II, alínea 

d, da Lei de Licitações e contratos Administrativos, Lei 866/93, que apresentamos: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos:  

(...) 

II - por acordo das partes: 

(...)  
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 

a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
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manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 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. 

 

    Nas palavras de 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 lado, pela compensação econômica que lhe corresponderá.” 

 

    É preciso anotar que, embora a Administração Municipal 

seja obrigada a manter o contrato equilibrado, não pode, nem deve esquecer que 

figura no contrato de forma interessada e também, na abalizada lição do jurista Jessé 

Torres, ao estudar a teoria da imprevisão, que assevera que as flutuações econômicas 

e de mercado não devem configurar motivo habitual para invocação da regra 

excepcional para alterar o contrato. 

 

    Efetivamente, a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro representa atendimento do interesse público primário. Nesse sentido, ensina 

o professor Marçal Justen Filho: “A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos administrativos destina-se a beneficiar à própria Administração. Se os 

particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos 

possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A Administração arcaria com os 

custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmos quando 

inocorressem, o particular seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É 

muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível: 

aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou 

oneroso posterior.”. 

    Ainda segundo o professor Marçal Justen Filho, a 

Administração somente deve arcar com os custos provenientes de eventos não 
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esperados que aumente os encargos do particular e não, conforme citado acima, em 

razão de uma proposta com custos de infortúnios que sequer vão acontecer, in verbis: 

Concomitantemente, assegura-se ao particular que, se vier a ocorrer o infortúnio, o 

acréscimo de encargos será arcado pela Administração. Em vez de arcar sempre com o 

custo de eventos meramente potenciais, a Administração apenas responderá por eles 

se e quando efetivamente ocorrerem. Trata-se, então de reduzir os custos de 

transação atinentes à contratação com a Administração Pública. 

 

 
    Como base para qualquer cálculo do equilíbrio, temos, 

sempre, que o momento de aperfeiçoamento da equação econômica-financeira é, em 

essência, o da elaboração da proposta, e que o evento autorizador do reequilíbrio deve 

apresentar as seguintes características: a) agravar efetivamente a situação de uma das 

partes; b) ser identificável apenas posteriormente à formulação da proposta; c) não 

derivar de conduta imputável à parte prejudicada; e d) não estar incluído nos riscos 

assumidos no contrato. 

 

    Por fim, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato visa 

apenas a corrigir a prestação em dinheiro devida pela parte que recebe o objeto do 

contrato, portanto não pode alterar as demais condições do contrato. 

 

    De modo didático, a abalizada doutrina de Eros Roberto 

Grau e Paula Forgioni esclarece quais são os pressupostos necessários a autorizar o 

reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, in verbis: 

“Para que surja, em benefício do contratado, o direito ao reequilíbrio de qualquer 

contrato administrativo, é necessário que: 

i) o contrato seja de longa duração ou, pelo menos, a obrigação seja diferida (tractum 

successivum et dependentiam de futuro, no velho aforismo); 

ii) após a vinculação do particular, tenha ocorrido um fato que não poderia ter sido 

previsto inicialmente, por mais diligente que fosse a parte; 
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iii) esse fato não tenha decorrido do comportamento do particular, ou seja, sua 

superveniência não se tenha verificado por culpa sua; 

iv) esse mesmo fato tenha gerado um desequilíbrio na equação econômico-financeira 

do contrato, de forma que ocorra a diminuição do retorno a ser granjeado pelo 

particular. 

Em suma: o fato superveniente deve ser (i) imprevisível; (ii) não decorrente de culpa 

do particular contratante e (iii) desestabilizador da equação econômico-financeira da 

avença que, por sua vez, deve (iv) ser de longa duração ou, pelo menos, prever 

obrigações a serem cumpridas em momento posterior.” 

 

    Assim, podemos concluir, após esta apresentação teórica 

que, o órgão executor do contrato poderá anuir com o reequilíbrio econômico 

financeiro do contrato se comprovadas, pelo menos, cinco condições: 

 

1 – Deve existir um contrato que seja de longa duração, ou ainda que seja de trato 

sucessivo, onde se entende longa duração contrato que tenha prazo mínimo de um 

ano, e trato sucessivo é o contrato que se executa por diversas ações ao longo do 

tempo, por exemplo, fornecimento semanal ou diário de matéria prima para Unidade 

de Produção de Alimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

2 – O fato ensejador do desequilíbrio tenha surgido após vinculação do contratado, ou 

seja, após a apresentação de sua proposta, seja na licitação ou no processo de 

inexigibilidade/dispensa de licitação e este fato tenha sido imprevisível, por mais 

diligente que tenha sido a parte contratada; 

3 – Não estar dentre os riscos assumidos pelo contratado, qualquer situação de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe; 

4 – Que este fato desequilibrador, não tenha sido decorrente de ação ou omissão do 

contratado, nem por sua culpa, mesmo que indireta; e 

5 – Este mesmo fato seja de tal forma impactante na execução do contrato, que tenha 

provocado um verdadeiro abalo na situação de uma das partes e cause uma 

diminuição economicamente insuportável para a contratada, prejudicando 
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sensivelmente a expectativa de remuneração que o particular pretendia quando 

apresentou sua proposta. 

 

    Para averiguação destas condições, especialmente o 

desequilíbrio econômico-financeiro, deve ser procedida realização de ampla pesquisa 

de preços, pelo Município, para constatar se houve variação de preços significativa no 

mercado. 

 

    Também deve o Município se acercar das garantias de que o 

aumento relatado não é sazonal ou temporário, devendo os valores retornarem em 

breve espaço de tempo a suas condições iniciais. 

 

    O pedido deverá sempre ser formulado e justificado pela 

parte contratada interessada no reequilíbrio, se for para majorar o contrato deve ser 

procedida pela contratada, se for para reduzir a contraprestação financeira, tal 

iniciativa deverá ser do Município, devidamente instruído e justificado. 

 
    É o parecer. 
 
   Procuradoria de Contas, 09 de janeiro de 2014. 
 
 
 
 

MÁRCIO HENRIQUE MARTINS DE REZENDE 
Procurador de Contas 

CÓPIA 


