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RESUMO 

Nesse artigo faremos uma análise do princípio do equilíbrio econômico financeiro 

dos contratos e sua visão sob a égide internacional. Mostraremos como as mudanças das 

relações do Estado com o indivíduo foram essenciais para o surgimento da relação de 

equilíbrio entre as partes. Analisaremos a relação do princípio da imprevisibilidade, ou  

do rebus sic standibus, e a manutenção da equidade contratual.  O estudo será feito através 

da análise de cláusulas contratuais, doutrinas e jurisprudências onde poderemos ver como 

estão sendo tratadas estas questões nos contratos internacionais de construção.  Falaremos 

um pouco do contrato FIDIC e sobre soluções alternativas de disputas, que visam dar 

maior celeridade à resolução de controvérsias nas relações contratuais.  

Palavras-chave: equilíbrio econômico, função social, FIDIC, equidade, variação, 

princípio, soluções alternativas, DRB.  

ABSTRACT 

 In this article we will make an analysis of the principle of economic and financial 

equity of the contracts and their vision under international auspices. Show how changes 

of State relations with the individual were essential for the emergence of the equilibrium 

relationship between the parties. Analyze the relationship of the hardship principle, or of 

the rebus sic standibus, and the maintenance of contractual fairness. The study will be 

done through the analysis of contract terms, doctrines and jurisprudence where we can 

see how these issues are being addressed in international construction contracts. We'll 
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talk a bit of FIDIC contract and alternative solutions of disputes, aimed at providing 

celerity to disputes resolutions in contractual relationships. 

Keywords: economic equity, social function, FIDIC, equilibrium, variation, principle, 

alternative solutions, DRB. 

 

1- Introdução:  

O equilíbrio econômico financeiro dos contratos não é um privilégio estabelecido 

às partes contratantes por uma legislação relativamente recente, trata-se de um princípio 

que foi sendo adquirido ao longo do tempo, através de experiências vividas nas relações 

contratuais. 

O artigo irá fazer um breve levantamento de como surgiram as primeiras 

discussões sobre o que hoje chamamos de equilíbrio econômico financeiro do contrato, 

que também pode ser chamado de “justiça contratual” ou mesmo ser atrelado ao princípio 

da “função social do contrato” e à “teoria da imprevisão dos contratos”. 

Será analisado, as principais legislações nacionais sobre o tema, Lei 10.406/2002 

– “Código Civil”, e a Lei 8.666/93 – “Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 

bem como algumas legislações estrangeiras, jurisprudências que decidiram a respeito de 

pleitos interpostos face a ocorrência de fatores que alteraram as condições iniciais do 

contrato, doutrinas, e uma breve análise do contrato FIDIC – Fédération Internationale 

Des Ingénieurs-Conseils. Desta forma, será demonstrado um pouco da ótica global a 

respeito do equilíbrio econômico financeiro dos contratos.  

Fugindo um pouco da análise teórica desta matéria e com objetivo de 

complementar o estudo, faremos uma breve explanação de algumas formas alternativas 

de resolução de disputas, quais sejam arbitragem, medição e o DRB – Disputes 

Resolutions Boards, as quais, por trazerem uma maior celeridade para decisão das 

controvérsias contratuais, podem ajudar a diminuir os impactos provocados por uma 

decisão judicial morosa.     

2- Surgimento do Equilíbrio Econômico Financeiro 



A preocupação com o equilíbrio do contrato nas relações comerciais não surgiu 

na atualidade. Desde os tempos remotos verifica-se esta preocupação insculpida no 

Código de Hamurabi aproximadamente no século 1.700 a.C.: 

48º - Se alguém tem um débito a juros, e uma tempestade devasta o seu campo 

ou destrói a colheita, ou por falta d'água não cresce o trigo no campo, ele não 

deverá nesse ano dar trigo ao credor, deverá modificar sua tábua de contrato e 

não pagar juros por esse ano.2 

Muitos anos depois, estas discussões perderam força devido à predominância do 

regime absolutista no mundo, em que o Estado dominava todas as relações comerciais 

existentes. As teorias de equidade das relações contratuais somente vieram a ser 

retomadas com o surgimento do Liberalismo. 

A assunção do Liberalismo sobre o Absolutismo abriu espaço para que os 

indivíduos pudessem exercer suas atividades econômicas dissociadas do Estado, sob a 

égide de que os contratos particulares deveriam ter seu curso natural, sem a interferência 

do ente público. Muito embora este tenha sido o intuito inicial do liberalismo, com o 

passar do tempo visualizou que essa aparente ideia de liberdade total das contratações, 

sem nenhuma intervenção do estado, acabava por beneficiar aquele que detinha mais 

poder em detrimento dos menos abastados.  

No auge do liberalismo, séculos XVIII e XIX, o principal postulado dos contratos 

era tão somente o pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, devendo 

o mesmo ser cumprido nos termos originalmente estabelecidos, independentemente das 

alterações das condições incialmente pactuadas.   

Dessa forma, como não existia a intervenção do Estado nas relações privadas   face 

a idealização de que os homens deveriam ser livres e iguais, acabou-se por permitir a 

prática de quem detivesse maior poder exigia o cumprimento das condições pactuadas 

como melhor lhe aprouvesse. 

Como bem afirmou Bandeira de Mello, “Esta visão estreita, que rendia 

homenagem idólatra às aparências em detrimento da substância real do pactuado, não 
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resistiu, entretanto, ao peso das razões que se lhe antepunham e ao advento de novas 

realidades sociais e econômicas”3, o que por sua vez provocou a necessidade de revisão 

dos conceitos até então adotados. 

A I Guerra Mundial foi um dos principais episódios que provocaram o aumento 

da necessidade de alteração do modelo de autonomia plena da vontade das partes. A 

instabilidade provocada pela guerra, as constantes alterações das condições sócio 

econômicas, as crises vividas pelos países, trouxeram novamente à baila a cláusula rebus 

sic standibus, face a necessidade da relativização do pacta sunt servanda.   

Um dos principais casos que demonstram a origem desta nova visão foi uma 

disputa ocorrida no tribunal administrativo francês entre uma empresa privada de energia 

e a cidade de Bordeaux, na França. 

A cidade havia transferido à empresa Compagnie Générale d'éclairage de 

Bordeaux, ou "Gaz de Bordeaux", uma concessão para fornecer iluminação a gás para a 

cidade de Bordeaux. O contrato de concessão teve um preço fixado, mas também forneceu 

um mecanismo de ajuste dos preços caso houvesse alguma flutuação. A disputa surgiu 

em 1916. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, o preço do carvão usado por Gaz 

de Bordeaux mais do que triplicou, impactando o preço estabelecido nos termos do 

contrato de concessão. A decisão dada pelo Conseil d'Etat foi que o mecanismo de ajuste 

no contrato de concessão foi insuficiente nas circunstâncias da época e que a sua 

viabilidade econômica foi prejudicada. Sendo assim, a Gaz de Bordeaux não poderia ser 

obrigada a executar os serviços nas condições originalmente pactuadas. 

O desfecho do caso foi que o Conseil d'Etat decidiu que a cidade de Bordeaux 

deveria pagar uma indenização para a Gaz de Bordeaux devendo a cidade chegar a um 

acordo sobre o montante a ser pago. Caso eles não chegassem a um acordo, este valor 

seria arbitrado por um juiz. 

O crescimento do capitalismo também passa a influenciar na disparidade 

contratual das partes com o surgimento dos contratos de massa e dos contratos de adesão, 
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aumentando a necessidade da interferência de um terceiro para auxiliar na obtenção de 

uma maior justiça contratual. 

 Bandeira de Mello bem analisa esta questão: 

A instabilidade, a mutação profunda das condições econômicas, em antítese com 

o momento histórico precedente, não mais se compatibilizaram com o rigor 

formalístico prestigiado na concepção napoleônica. Com efeito, a ideia de 

imutabilidade do pactuado só é convivente com períodos de grande estabilidade. 

Fora daí, longe de servir à disciplina das relações sociais – como pretende o 

Direito –, só pode gerar empeço ao eficiente desenvolvimento delas4. 

 A tradução aproximada da frase em latim rebus sic standibus pode ser tida como, 

estando as coisas assim, e veio para contrapor a teoria da força obrigatória dos contratos, 

permitindo que, em caso de alteração das condições originalmente pactuadas, as partes 

teriam que revisar os contratos para reestabelecer o nível de igualdade original.    

 No entanto, para que esse novo direito vigorasse seria necessário que o Estado, 

afastado das relações entre privados, voltasse a intervir, caso contrário o mais abastado 

continuaria prevalecendo sobre o mais humilde, conforme explicita Cláudio Godoy: 

Cuida‐se mesmo de o Estado invadir a autonomia da vontade para, em primeiro 

lugar por meio da lei, garantir uma desigualdade que faça o papel de equilibrar 

a desigualdade inversa que a situação das partes intrinsicamente envolve.5 

A intervenção estatal cada vez mais constante acabou por enfraquecer os conceitos 

predominantes de individualismo e da vontade exclusiva das partes presentes no 

liberalismo e sacramentadas através do Código Napoleônico de 1804, fazendo surgir 

novas discussões sobre as funções sociais do contrato.   

Um dos adventos que contribuiu para a perpetuação da teoria da função social do 

contrato foi a elaboração do Código Alemão no século XIX. De acordo com Silvio 

Venosa, no código alemão, o contrato passou a ser espécie de uma categoria mais 
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abrangente, qual seja, o negócio jurídico, o qual tem maior preocupação com a relação 

igualitária das partes.  

Também no decorrer do século XX, o crescimento do consumismo e do 

capitalismo, fizeram prevalecer os contratos de massa sobre os contratos bilaterais, 

exigindo novas reflexões de dogmas clássicos, numa busca da limitação da liberdade de 

contratar respaldada na função social do contrato. 

Segundo ensinamento de Miguel Reale “se não houve vitória do socialismo, houve 

o triunfo da ‘socialidade’, fazendo prevalecer os valores coletivos sobre os individuais”.6 

Vale dizer que a volta da intervenção estatal não mais significava o domínio do 

ente público sobre o particular, mas tão somente uma interferência na busca de um melhor 

convívio entre os entes da sociedade, da justiça contratual, da boa-fé e da equidade. 

Maria Helena Diniz discorre sobre a função social do contrato instituída no art. 

4217 do Código Civil Brasileiro de 2002: 

O art. 421 institui a função social do contrato, revitalizando-o, para atender aos 

interesses sociais, limitando o arbítrio dos contratantes, para tutelá-los no seio 

da coletividade, criando condições para o equilíbrio econômico-contratual, 

facilitando o reajuste das prestações e até mesmo sua resolução”8. 

  Como se vê o equilíbrio econômico e financeiro do contrato é um desdobramento 

da sua função social e visa garantir a manutenção da equação originalmente estabelecida, 

mantendo a proporção entre os encargos assumidos por uma das partes e a remuneração 

recebida pela outra, de forma que um não se locuplete indevidamente às custas do outro. 

3- Do equilíbrio econômico financeiro nos contratos de obra no Brasil 

No Brasil são muito recentes as discussões a respeito do equilíbrio econômico 

financeiro dos contratos de construção.  Não há na lei dos contratos privados nenhum 

dispositivo expresso que dispões sobre este princípio. No entanto, a doutrina, bem como 
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a jurisprudência vêm disciplinando o instituto com base nos princípios contratuais da boa-

fé, da imprevisão, da função social dos contratos e da equidade. 

 A promulgação da Constituição Federal de 1988 foi a diretriz que precisava para 

que o direito brasileiro incluísse no ordenamento o princípio da função social do contrato 

ao instituir nos incisos XXII e XXIII do art. 5º a função social da propriedade.  

Miguel Reale melhor esclarece essa questão:   

Um dos motivos determinantes desse mandamento resulta da Constituição 

de1988, a qual, nos incisos XXII e XXIII do Art.5, salvaguarda o direito de 

propriedade que “atenderá a sua função social”. Ora, a realização da função 

social da propriedade somente se dará se igual princípio for estendido aos 

contratos, cuja conclusão e exercício não interessa somente às partes 

contratantes, mas a toda a coletividade.9 

Também de forma discreta a Constituição de 1988 em seu art. 37, XXI, pretendeu 

garantir aos particulares uma garantia ao invocar a teoria da imprevisão nos contratos 

efetivados com a administração: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. (grifo nosso) 

Seguindo ao que ordenava a Constituição o legislador ao elaborar a Lei 8.666/93, 

chamada de “Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, achou por bem explicitar 
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em seus art. 58, §2º, e na alínea “d” do inciso “II” do art. 65, o ordenamento da 

manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos contratos em caso de alteração das 

condições iniciais. 

 Porém, os contratos entre particulares não lograram a mesma sorte, já que não 

existe no código civilista nenhuma disposição expressa a respeito do reestabelecimento 

do equilíbrio contratual entre as partes. 

 De toda forma, também não ficaram desguarnecidos da aplicação do princípio já 

que, embora não mencionado explicitamente, pode ser extraído de dispositivos que 

estabelecem regras gerais para os contratos.  

 O art. 317 do Código Civil permite a revisão do contrato quando ocorrer 

superveniente desigualdade das condições previamente pactuadas. 

 Na mesma linha, o art. 478 do mesmo diploma prevê que se houver onerosidade 

excessiva da prestação de uma das partes, ocasionada por situação extraordinária ou 

imprevisível, o contrato poderá ser resolvido pelo devedor. 

 Complementando, o art. 479 deixa evidente que a resolução do contrato pode ser 

evitada caso as partes modifiquem equitativamente as condições do contrato. 

 Diretamente relacionado aos contratos de empreitada, o art. 619 do Código Civil 

permite o acréscimo contratual por diferenças ocorridas em virtude de solicitações do 

dono da obra. 

  Este dispositivo inclusive é herança do diploma anterior, no entanto, o parágrafo 

único deste mesmo artigo trouxe uma novidade, quando permite que “Ainda que não 

tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os 

aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por 

continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou.”10 
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 Neste prisma, vimos que o Direito Brasileiro abarcou na íntegra o princípio do 

equilíbrio econômico financeiro nas relações contratuais. 

 

4- Equilíbrio Econômico Financeiro numa ótica internacional 

Como bem delineado no início do texto, o surgimento do equilíbrio econômico 

financeiro não se deu de forma isolada na sociedade. 

As mudanças trazidas pelo liberalismo, posteriormente pelo capitalismo e pelas 

inconstâncias trazidas pelas 2 grandes guerras mundiais provocaram uma alteração da 

relação livre e totalmente independente das partes, para buscar uma relação social de 

equilíbrio, na qual, caso uma das partes viesse a ser prejudicada em razão de fatores 

supervenientes ao da contratação poderia buscar a intervenção do estado ou mesmo 

negociar diretamente com a outra parte para reestabelecer a justiça contratual e a equidade 

do contrato. Como veremos a necessidade e a busca da relação equilibrada está dissipada 

por todo o mundo. 

Uma das primeiras jurisprudências sobre equilíbrio econômico financeiro se deu 

no julgamento do caso da Compagnie Générale Française des Tramways, por volta de 

1910, pelo Conselho de Estado Francês, onde o Comissário do Governo Leon Blum 

emitiu o seguinte parecer: 

Les avantages consentis au concessionnaire et les charges qui lui sont imposées 

doivent se balancer de façon à former la contrapartie des bénéfices probables et 

des pertes prévues. Dans tout contrat de concession est aussi impliquée, comme 

un calcul, l'equivalence honnête entre ce qui est accordé au concessionaire et ce 

qui est exigé de lui. Et ce calcul d'equivalence est essentiel au contrat, bien qu'il 

soit étranger à sa constitution juridique et qu'il n'en modifie pas sa nature, par 

la raison qu'il est la base, le fondement même, de l'accord, du consentement.11 
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Este parecer, que ficou conhecido como a definição da equivalence honnête, ou 

“equivalência honesta”, é utilizado até os dias de hoje pelas doutrinas e jurisprudências 

francesas.   

Nos dias atuais, os contratos de construção abarcam grande parte das discussões 

judiciais e/ou arbitrais existentes pelo mundo. Se não pela quantidade, mas também pelo 

valor que geralmente representam. A grande maioria dos litígios está relacionada às 

questões de desequilíbrio econômico financeiro do contrato ou à extensão do prazo 

contratual.  

Um estudo comparativo entre o CAA12 e CE13 da França e o GSBCA14 dos 

Estados Unidos no ano de 2005 demonstra que em disputas envolvendo as relações nos 

contratos públicos, a construção é responsável pela grande maioria dos litígios ocorridos, 

veja a tabela abaixo: 

 15 

Como vemos, 61% das controvérsias contratuais se dão em relação ao ramo da 

construção na França, enquanto nos Estados Unidos os litígios envolvendo a construção 

só perdem para as relações contratuais envolvendo prestação de serviços. 
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Este mesmo estudo fez uma análise das controvérsias que envolviam questões de 

natureza econômica: 

16 

Mais uma vez o estudo nos mostra a importante participação dos contratos de 

construção em questões interligadas à discussão do reestabelecimento do equilíbrio 

econômico financeiro no mercado internacional. 

A discussão do tema apesar de iniciada no início do século XX ainda gera diversas 

controvérsias e passou a ser tratada de forma mais intensa após a 2ª Guerra Mundial. 

Tanto é assim que nas cortes americanas se tem notícia que uma das primeiras tratativas 

do tema ocorreu em 1960 pela Court of Claims, responsável na época pelo julgamento 

dos contratos públicos, que tentou definir os ajustes equitativos da seguinte forma: 

Equitable adjustments are simply corrective measures utilized to keep a contractor hole 

when the government modifies a contract. Since the purpose underlying such adjustments 

is to safeguard the contractor against increased costs engendered by the modification, it 

appears patent that the measure of damages cannot be the value received by the 

government17, but must be more closely related and contingent upon the altered position 

in which the contractor finds himself by reason of the modifications. 
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A definição dada por esta corte foi posteriormente revista em 1974 para deixar 

claro que nos contratos públicos os ajustes de reequilíbrio não poderiam ser utilizados 

para que as partes aumentassem seus lucros ou seus prejuízos, ou mesmo transformar seus 

prejuízos em lucros, mas deveriam ser utilizados para que as partes mantenham a relação 

de equilíbrio existente na época da contratação.18 Diferentemente dos contratos públicos, 

as cortes norte americanas permitem também o reequilíbrio dos lucros dos contratos 

privados19. 

Atualmente, o governo dos Estados Unidos, quando pretende fazer uma 

contratação para empresas privadas prestarem serviços ao governo, utiliza como base uma 

regulamentação denominada Federal Acquisition Regulation – FAR. Este regulamento 

está dentro da categoria das normas conhecidas como Christian Douctrine, que determina 

que alguns regulamentos do Estado têm a mesma força e efeito de uma lei. 

Um dos maiores itens do FAR é o item 52 que trata basicamente das questões 

relativas as licitações públicas e aos contratos que serão firmados. Neste item, existe uma 

cláusula que se assemelha muito à nossa Lei 8.666/93, trata-se da  FAR 52.243-1, “b”, 

que trata das modificações e da manutenção do equilíbrio econômico financeiro: 

(b) If any such change causes an increase or decrease in the cost of, or the time required 

for, performance of any part of the work under this contract, whether or not changed by 

the order, the Contracting Officer shall make an equitable adjustment in the contract 

price, the delivery schedule, or both, and shall modify the contract. 20 

Como se vê, da mesma forma que aqui no Brasil, o “legislador” americano buscou 

garantir o direito do contratante em manter o equilíbrio contratual em caso de variações. 

Uma curiosidade de se notar na clausula é que ela explicita o direito de variação dos 

custos e prazos inclusive quando ocorrem mudanças nos custos e prazos que não estão 

relacionados diretamente com o ato da administração. 

O sistema legal americano diferentemente do brasileiro (civil law) é baseado na 

common law, onde as decisões são tomadas em sua grande maioria baseada nas cláusulas 
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no custo, ou no prazo, para o desempenho de qualquer parte do trabalho do contrato, mesmo que não sejam 
afetados diretamente pela variação solicitada pela Administração, deve-se fazer um ajuste equitativo no 
preço do contrato, no cronograma de entrega, ou ambos, e deve ser revisado o contrato. 



contratuais e em julgados anteriores. Desta forma, nas relações entre particulares, o ideal 

é que se resguarde o direito de revisão do contrato nas próprias cláusulas contratuais, pois 

não haverá leis com determinações expressas regulando o assunto, o que faz com que no 

caso de omissão contratual as partes se sujeitarão ao entendimento da corte que os julgar. 

No entanto, embora não haja determinação de lei expressa os julgadores norte 

americanos costumam ser bem metódicos na análise dos claims, buscando a melhor forma 

de reestabelecer a justiça contratual. Um dos exemplos é o caso21 do Atlantic Coast 

Mechanical (ACM) x R. W Allen Beers Construction (Beers), em que o ACM foi 

subcontratado pela Beers para executar uma parte do projeto relacionada a ventilação, 

tubulação, ar condicionado e aquecimento da obra.  

Neste contrato existia uma cláusula (3b) em que o ACM se responsabilizava por 

qualquer atraso da obra relacionado à execução do objeto, da mesma forma existia outra 

cláusula (12) dizendo que em caso de interferências alheias ao controle e responsabilidade 

da ACM, esta teria direito a compensação dos impactos ocorridos.  

A ACM acionou a corte alegando que diversas interferências provocaram um 

Disruption22 no contrato, o que provocou uma perda de produtividade, atrasos e 

incremento nos custos da obra. A Beers se defendeu alegando que a cláusula 3b do 

contrato atribuía a ACM toda a responsabilidade pelos atrasos ocorridos na obra e desta 

forma não teria direito a nenhum reparo.  A corte entendeu que a ACM havia demonstrado 

as diversas causas do disruption e que estas estavam além daquilo que normalmente 

poderia se esperar quando o contrato foi assinado, portanto não estariam abarcados pela 

cláusula 3b, devendo a ACM ser recompensada com o devido ajuste equitativo. 

                                                           
21 CUSHMAN, R. et al. Providing and Pricing Construction Claims, 3ª ed., 2011, p. 65.  

22 Disruption is the loss of productivity, disturbance, hindrance or interruption to 

progress (of work). In the construction context, disrupted work is work that is carried out less 

efficiently than it would have been, had it not been for the cause of disruption…The objective of 

the compensation for disruption is to put the Contractor in the same financial position it would 

have been in if the disruption had not occurred. (The Society of Construction Law Delay and 
Disruption Protocol” – Oxfordshire, England, de 2012, em seu artigo 1.19, p. 31/32) 

 



 Assim, como nos Estados Unidos os países latino americanos não ficaram para 

trás quando se fala da preocupação com o equilíbrio econômico financeiro dos contratos 

de construção.   

A citação de Roberto Dromi sobre as relações contratuais na Argentina nos mostra 

isso: 

La ecuación se define desde la preparación del procedimiento contractual y de 

la celebración del contrato, precisando el equilibrio de la prestación del 

contratista, manifestado em las inversiones que debe realizar y otras cargas que 

debe soportar, y la contraprestación del Estado concedente o comitente, que se 

manifesta a través de diversas obligaciones y garantías, que tienen por objeto 

permitir al contratista la obtención de una adecuada rentabilidad. Esta 

composición esencial del contrato, com sustento en el pliego (la ley del contrato) 

y en el mismo contrato (la ley de las partes) es el resultado de la lógica aplicada 

al derecho contractual, y a la justicia contractual como presupuesto esencial de 

la seguridad jurídica en el régimen de contrataciones públicas y en las 

privatizaciones, fundada en el sinalagma contractual.23  

 Devido ao fato dos países latino americanos terem sido colonizados em sua 

maioria pelos países europeus, acabaram por sofrer grande influência na formação do 

sistema legal pelo direito romano-germânico que utiliza a codificação de suas normas 

através de Leis.  

  Assim, ao analisarmos as leis de outros países latinos verificamos que 

existe grande semelhança no ordenamento jurídico legal. A Lei de Contratações Públicas 

da Colômbia, Lei 80 de 28 de outubro de 1993, estabelece em seu art. 5º o direito dos 

contratantes junto à administração. No parágrafo primeiro a norma é expressa ao 

estabelecer que havendo situações imprevistas que prejudiquem o equilíbrio econômico 

do contrato, o mesmo deve ser reestabelecido. Continuando o parágrafo, o legislador 

                                                           
23 DROMI, Roberto. Las ecuaciones de los contratos publicos. Buenos Aires : Ciudad Argentina, 2001. p. 
233. (Tradução nossa) A equação é definida a partir da elaboração do procedimento contratual e da 
celebração do contrato, indicando o equilíbrio da prestação do empreiteiro, expressa em investimentos a 
serem realizados e outros encargos a suportar, e a consideração do Estado concedente, que manifesta-se 
através de várias obrigações e garantias, que são destinados a permitir que o empreiteiro possa ter um 
retorno adequado. Esta composição essencial do contrato, que tem por base (a lei dos contratos) e no mesmo 
contrato (a lei das partes) é o resultado da lógica aplicada ao direito contratual e da justiça como pressuposto 
essencial da segurança jurídica no regime de contratações públicas e nas privatizações, fundidas na 
sinalagma contratual. 



cuidou de garantir também o direito da revisão equitativa em caso de descumprimento 

das obrigações do contrato por parte da Administração. 

   Um fato interessante desta lei colombiana é que ela possui o art. 28, 

exclusivamente elaborado para nortear as interpretações das regras contratuais. Neste 

artigo ela invoca expressamente a necessidade da existência do equilíbrio entre as deveres 

e direitos nos contratos comutativos, vejamos: 

Artículo 28º.- De la Interpretación de las Reglas Contractuales. En la 

interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a 

procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de la cláusula y 

estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los 

principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y 

equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos 

conmutativos. 24 

 No direito alemão, a teoria principal que procurou reestabelecer o status quo ante 

dos contratos foi chamada de “Teoria da Quebra da Base do Negócio Jurídico” e foi 

desenvolvida no final do século XIX até meados do século XX25.  

Essa teoria também teve por base a cláusula rebus sic standibus, porém 

diferentemente da teoria da imprevisão, na quebra da base do negócio jurídico não há a 

necessidade da ocorrência de fatores imprevisíveis para que ocorra a revisão dos 

contratos.  Tal fato a torna extremamente “valiosa e diferente da tese imprevisão, ao 

mesmo tempo que aumenta o seu campo de aplicação em relação àquela.”26  

Karl Larenz foi um dos principais doutrinadores a estudar esta teoria no início do 

século XX e em seus estudos disciplinou duas condições para que a base do contrato fosse 

                                                           
24 COLOMBIA, Lei 80 de 28 de outubro de 1993 
<http://www.tesauro.com.co/NORMAS/LEY%2080_1.htm> Acesso em: 18 de março de 2015 – (Tradução 
nossa) – Artigo 28º.- A interpretação das regras estabelecidas no contrato. Na interpretação das regras 
aplicáveis aos contratos estatais relativas aos procedimentos de seleção e escolha dos contratados e nas  
cláusulas e disposições dos contratos será levado em conta os propósitos e princípios referidos na presente 
lei, como a boa-fé, a igualdade e o equilíbrio entre os deveres e direitos que caracterizam os contratos 
comutativos. 
25 FERREIRA DA SILVA, Luis Renato. Revisão dos contratos: do Código Civil ao Código do Consumidor. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 127 e 128. 
26FERREIRA DA SILVA, ob. cit. p. 142. 



rompida, sendo elas: a destruição da relação de equivalência e a impossibilidade de 

alcançar o fim do contrato.27  

Embora a doutrina alemã buscasse desenvolver os estudos em relação ao tema, o 

Código Civil alemão, chamado Bürgerliches Gesetzbuch – BGB, que entrou em vigor em 

1º de janeiro de 1900, não cuidou de traduzir estes entendimentos de forma expressa.  

O §242 do BGB, que tratou do tema, o fez da mesma forma que a legislação 

brasileira e a legislação francesa, de forma genérica passando a depender de 

interpretações doutrinárias e jurisprudenciais. 

O artigo dizia que a prestação deve ser cumprida de acordo com a boa-fé, devendo 

as partes cumpri-la de acordo com a lealdade e confiança, com observância dos usos 

comuns. 

Com o passar dos tempos, diante das mudanças significativas ocorridas após a 

promulgação do BGB de 1900, e tendo por base uma determinação da União Europeia 

para que o direito alemão adequasse suas legislações, sobretudo o direito das obrigações, 

às exigências estabelecidas pelo bloco, o legislador alemão alterou o BGB para consagrar 

legislativamente o que já era sedimentado pela jurisprudência, incluindo, na reforma do 

código feita em 2001/2002, o §313, vejamos: 

§ 313 (Perturbação da base do negócio)  

(1) Se circunstâncias, tornadas base do contrato, alterarem-se profundamente 

depois da sua celebração, de modo que as partes não o teriam celebrado ou o 

teriam com conteúdo diverso, se tivessem previsto essa alteração, então pode ser 

exigida a revisão do contrato, considerando todas as circunstâncias do caso 

concreto, especialmente a disposição contratual e legal do risco, se uma das 

partes restar prejudicada para permanecer a execução do contrato.28  

                                                           
27 FRANTZ, Laura Coradini. Revisão dos contratos: elementos para sua construção dogmática. 1. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 54 
28 (Tradução nossa) BGB < http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p1139> 
Acessado em 20 de março de 2015.  



Como se vê o direito alemão codificou o direito de revisão do equilíbrio 

econômico financeiro dos contratos em caso de fatos supervenientes que venham alterar 

as condições originalmente pactuadas. 

Diferentemente do direito alemão, o direito francês, também precursor das teorias 

de revisão dos contratos, se moldou muito mais através da teoria da imprevisão, do que 

na teoria da alteração das bases do contrato. 

Nos dias atuais as cláusulas de revisão do contrato são obrigatórias nos contratos 

administrativos franceses. A base da doutrina francesa é que para que seja analisado o 

desequilíbrio do contrato deve ser comprovado que (i) as dificuldades encontradas foram 

excepcionais ou imprevisíveis e; (ii) que estas dificuldades perturbaram o equilíbrio 

financeiro do contrato. 

Não existe qualquer disposição legal ou definição legal para o reequilíbrio 

econômico nos contratos comerciais do direito francês. Sendo assim, nos contratos 

privados, as cláusulas de revisão devem ser inseridas pelas partes. Em muitos casos, os 

tribunais franceses, na relação entre particulares, deixam de aplicar o princípio do reajuste 

equitativo, por não existir cláusula contratual que o regule.  

Atualmente, diante da globalização das relações comerciais, estão sendo criadas 

jurisprudências e princípios norteadores das relações internacionais. Uma das 

organizações que vem fazendo um trabalho inovador a respeito do tema é a Trans-Lex 

Law Research. 

A Trans-Lex tem por objetivo a pesquisa sobre o direito transnacional, 

sistematizando Princípios e Regras de direito comercial internacional, podendo ser 

chamado de a Nova Lex Mercatoria. 

A antiga noção de Lex Mercatoria baseava-se na prevalência do Estado-Nação em 

detrimento de um direito comercial independente e transnacional. Por assim ser, os 

princípios e regras dessa Lex Mercatoria medieval foram incorporados nas codificações 

comerciais europeias daquela época. Essa concepção foi ultrapassada no século XIX. 

Atualmente, esse direito comercial transnacional fornece as ferramentas 

necessárias para enfrentar os desafios da globalização. Nesse sentido, diversos fenômenos 



contribuem para a evolução de um sistema que não se baseia no ordenamento de apenas 

uma nação, a exemplo: princípios e regras jurídicas transnacionais que possibilitam lidar 

com a crescente mobilidade de pessoas, capital, informações e comunicações que 

ultrapassam fronteiras geográficas, resultando em uma interconectividade entre nações 

de todas as partes do globo. 

O sistema de Princípios Trans-Lex, por sua vez, tem vários objetivos, a exemplo: 

possibilitar a determinação de qual lei será aplicada em uma disputa na qual as partes não 

tenham escolhido nenhuma lei específica ou fornecer parâmetros de interpretação quando 

as partes tenham escolhido a aplicação de diretrizes de direito comercial transnacional, 

princípios gerais de direito, lex mercatoria, ou outra fonte de apoio jurídico.  

Os Princípios Trans-Lex são baseados no conceito de Creeping Codification, que 

se configura como uma lista não exaustiva de princípios e regras da lex mercatória, que 

se encontra em constante atualização. Interessante notar que essa natureza dinâmica 

permite que mudanças ocorram de maneira rápida, caso o mercado e as práticas de 

comércio assim exijam. 

Esse sistema de Princípios Trans-Lex se assemelha mais a uma compilação 

(digest)29 de julgados e entendimentos doutrinários, e menos a um código.  

Essa compilação sistemática serve precipuamente para difundir a Nova Lex 

Mercatoria, sendo a Trans-Lex uma ferramenta para espalhar o conhecimento sobre o 

direito transnacional. 

Atualmente a Trans-Lex conta com cerca de 130 regras e princípios norteadores 

do direito internacional. Para fins do presente estudo vale destacar o princípio do Duty to 

renegotiate. 

                                                           
29 Preface by Edward Jenks (ed.) in “A Digest of English Civil Law”, London 1921. (Tradução nossa): 
Uma compilação (digest) difere de um código principalmente no que concerne a indicar as regras que são 
abrangidas pela autoridade existente. [Uma compilação] – pelo menos quando se trata do trabalho de 
autores puramente privados – representa uma tentativa honesta, inteligente e diligente de reduzir o caos de 
materiais existentes à simplicidade e ordem. (...) O esforço intelectual exigido dos autores do trabalho tem 
sido o de extrair, por meio de um tratamento adequado, a partir de um amontoado informe de estatutos e 
decisões judiciais, as regras que essas autoridades enunciam, bem como organizar essas regras na forma 
mais conveniente e acessível. 
29 http://www.trans-lex.org/purpose-concept 



O princípio do Duty to renegotiate está previsto item nº IV.6.7 da catalogação 

feita pela Organização30 e está expresso da seguinte forma: 

Each party has a good faith obligation to renegotiate the contract if there is a 

need to adapt the contract to changed circumstances and the continuation of 

performance can reasonably be expected from the parties. 

 Nos comentários ao princípio a Trans-Lex esclarece que tal princípio é derivado 

do princípio da boa-fé e que significa que as partes devem fazer seus melhores esforços 

para atingirem uma negociação benéfica para buscarem a manutenção da equivalência 

comercial e suas respectivas obrigações contratuais.  

Citam ainda 18 orientações para que essa negociação seja atingida, tais como: ter 

atenção ao interesse do próximo; demonstrar uma verdadeira vontade de se atingir um 

consenso; obter a orientação de experts caso a complexidade assim determine; evitar 

delongas injustificadas para solução do problema, dentre outras orientações.    

Nesta mesma catalogação de princípios existem ainda o princípio do Hardship31 

(Teoria da imprevisão) previsto item nº VIII.1 e o princípio do Unjust Enrichment32 

(Injusto Enriquecimento), item nº IX.1, os quais estão diretamente relacionados à 

necessidade de reestabelecimento da equidade contratual entre as partes.  

Diante de tudo que foi demonstrado, podemos perceber que o tema “Equilíbrio 

Econômico Financeiro” é bem complexo e está difundido de forma globalizada. As 

definições são em sua grande maioria muito parecidas, diferindo em alguns aspectos 

conforme se desenvolvem na doutrina, na legislação e na jurisprudência de cada país. 

5- Contrato FIDIC  

Quando falamos em equilíbrio econômico financeiro nos contratos de construção 

a nível internacional, frequentemente nos remetemos a alguns tipos de contrato que foram 

                                                           
30 Trans-Lex.org Principles with Commentary – Abril 2014. <www.Trans-Lex.org/935000>  Acesso em: 
30 de março de 2015. (Tradução nossa) Cada parte tem, com base na boa-fé, a obrigação de renegociar o 
contrato se existir uma necessidade de adaptar o contrato às novas circunstâncias e uma possibilidade 
razoável da continuidade da execução. 
31 Trans-Lex <www.Trans-Lex.org/951000> Acesso em: 30 de março de 2015. 
32 Trans-Lex <www.Trans-Lex.org/958000> Acesso em: 30 de março de 2015. 



elaborados para servir de base na regulamentação dos direitos e deveres entre contratante 

e contratado.  

Dentre esses contratos os modelos mais conhecidos na atualidade são os chamados 

contratos FIDIC. A FIDIC - Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, ou 

Federação Internacional de Engenheiros Consultores, foi criada no início do século XX 

com o objetivo de formar uma federação global de engenheiros consultores. Os principais 

países responsáveis pela sua fundação foram a Bélgica, França e Suíça. No entanto, 

somente por volta de 1960 com a entrada dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e África 

do Sul é que a federação realmente se internacionalizou. 

A primeira versão dos contratos FIDIC foi criada em 1957 e desde então vem 

sendo atualizada para ajustar suas cláusulas e os diversos tipos de contrato às reais 

necessidades de mercado. No ano de 1999 foi feita uma grande revisão surgindo uma 

nova geração de contratos FIDIC para atender as exigências e necessidades surgidas pela 

crescente internacionalização dos setores da engenharia e construção. 

Diversos financiadores internacionais vêm adotando o FIDIC como contrato 

padrão a ser utilizado nas obras por eles financiadas. Exemplo disso são o Banco Mundial 

e Bancos Multinacionais de Desenvolvimento. 

Atualmente contamos com 6 tipos de contrato FIDIC sendo eles: o Red Book – 

regras contratuais para obras envolvendo a construção em que o projeto é de 

responsabilidade do contratante; o Yellow Book – regras contratuais para obras em que o 

empreiteiro é responsável pelo projeto e construção, também utilizado para obras 

envolvendo elétrica e montagem; o Silver Book – regras contratuais para contratações 

Turn Key; o Gold Book – regras contratuais para contratações que envolvem o 

desenvolvimento do projeto, a construção e a operação do objeto; o Green Book – que 

trata de regras elaboradas para contratos mais simples e de menor valor; e o RED Book 

MDB – regras contratuais desenvolvidas para atender as exigências dos bancos 

Multinacionais de Investimento.    



A figura33 abaixo faz um breve resumo do processo de escolha do contrato mais 

adequado: 

 

O contrato FIDIC tem por base a preocupação de trazer regras que busquem o 

equilíbrio entre as obrigações assumidas pelas partes e os direitos daí advindos. Em 

relação especificamente ao equilíbrio econômico financeiro, vale citar duas cláusulas 

existentes em quase todos os tipos de contrato citados anteriormente, que são a cláusula 

“13 - Variações e Ajustes” e a cláusula “20 -  Pleitos, Disputas e Arbitragem”. 

A cláusula 13 trata dos procedimentos a serem adotados em caso de variações. 

Estão descritos ali as possibilidades de variação do contrato por ordem do contratante, as 

quais inclusive podem ser recusadas caso o empreiteiro comprove fundamentadamente a 

impossibilidade de cumpri-las. Também estão previstas as possibilidades de alteração por 

necessidade do empreiteiro e principalmente os procedimentos a serem adotados em caso 

de uma variação. 

Esta cláusula possibilita que o empreiteiro possa apresentar todos os impactos de 

custo e prazo em virtude das variações ocorridas. Caso a variação seja aprovada o 

empreiteiro já executará a aprovação com o devido reequilíbrio econômico do contrato 

                                                           
33 TEIXEIRA, Tiago Manuel Moreira. Apoio à utilização dos modelos de Contratação FIDIC. 

 <file:///C:/Users/BRT/Downloads/Apoio_a_Utilizacao_dos_Modelos_de_Contratacao_Fidic%20(1).pdf>  
Acesso em: 28 de março de 2015. 



seja ele físico e/ou financeiro. Caso não ocorra um acordo em relação à variação, as partes 

deverão iniciar um processo de resolução de controvérsias nos termos regulados pela 

cláusula 20 do Contrato. 

A cláusula 20 do contrato trata das formas de resolução de disputas entre as partes 

contratantes. Importante notar que o contrato FIDIC preferiu adotar, até mesmo pela sua 

internacionalidade, formas alternativas de solução de disputas. 

A forma de resolução de disputas a ser adotada pelo contrato FIDIC geralmente 

se inicia por um pleito feito por uma das partes contratantes à outra, posteriormente, em 

não havendo acordo, a discussão será levada ao DRB – Dispute Board Resolution, o qual 

será melhor explicado no próximo item. Este DRB emite uma decisão ou uma 

recomendação a respeito da controvérsia levantada pelas partes e em caso de discordância 

em relação a essa decisão/recomendação, a questão poderá ser levada ao procedimento 

arbitral que dará uma solução final e definitiva para o caso.  

Essas formas alternativas de resolução de disputas costumam ser muito mais 

céleres que o sistema judiciário tradicional brasileiro, e permitem que as partes resolvam 

suas disputas de tal maneira que seja possível reduzir eventuais desequilíbrios que possam 

surgir na execução do contrato.  

6- Formas alternativas de resolução de disputas 

Como sabemos, as resoluções das controvérsias encaminhadas ao sistema 

judiciário brasileiro se tornam cada dia mais morosas, muitas delas somente sendo 

concluídas quando não mais seria necessária aquela decisão, ou quando o prejuízo pela 

demora da sentença definitiva foi tão grande, que acaba se tornando ineficaz.  

Na busca de soluções alternativas para esse problema o mercado brasileiro vem 

abrindo as portas para outras formas de resolução de disputas utilizadas no mercado 

internacional, buscando uma maior celeridade, uma especialização das decisões, trazendo 

assim uma maior confiança entre as partes contratantes, que saberão que terão algo em 

que se apoiar com maior confiança, caso a execução do contrato não saia totalmente de 

acordo com aquilo que havia sido planejado.  



Falaremos brevemente aqui sobre 3 alternativas que vêm ganhando espaço no 

mercado brasileiro, sobretudo quando nos referimos a contratos de engenharia e 

construção, quais sejam: o DRB, a mediação e a arbitragem. 

 A mais conhecida pelo mercado brasileiro é a arbitragem, esta ganhou maior 

notoriedade em 1996 com a promulgação da Lei de Arbitragem – Lei nº 9.307/96. A 

legislação brasileira ao adotar o instituto da arbitragem permitiu que as sentenças arbitrais 

tivessem o mesmo poder e função de uma sentença judicial transitada em julgado.  

A arbitragem geralmente é estabelecida através do contrato na cláusula 

compromissória arbitral, podendo também ser iniciada de comum acordo entre as partes. 

Nesta cláusula estão previstas as regras para instalação da arbitragem, tais como qual 

regulamento deverá ser utilizado, quantos árbitros irão compor o tribunal arbitral, a língua 

que deverá ser utilizada e o local em que deverá ocorrer a arbitragem. 

Da mesma forma que na justiça as partes irão apresentar seus pedidos aos árbitros 

nomeados para julgar o litígio, os quais após análise dos fatos e documentos irão emitir 

uma decisão final e definitiva. Na arbitragem não existe a previsão de recursos a 

instâncias superiores, podendo a sentença ser discutida apenas quanto a sua validade em 

termos de procedimento, mas não de mérito. A vantagem da arbitragem em relação ao 

procedimento judicial é justamente a celeridade da decisão e o fato do julgamento ser 

feito por pessoas que têm maior conhecimento técnico/jurídico da matéria abordada. 

A mediação da mesma forma que a arbitragem pode ser prevista em contrato, ou 

iniciar por consenso das partes. Nos dias de hoje já existem diversas câmaras arbitrais que 

regulamentam essa matéria. A mediação também está sendo discutida nos Projetos de 

Leis nº 7169/2014 e nº 7108/2014 que visam trazer nova regulamentação ao instituto da 

arbitragem e incluir a instituto da mediação, muito embora este autor entenda que a 

regulamentação da mediação acabará por engessá-la fugindo completamente do seu 

propósito que é justamente ampliar o leque de opções para que as partes cheguem a um 

acordo. 

A Mediação é um meio alternativo de solução de controvérsias, litígios e 

impasses, onde uma terceira pessoa neutra e imparcial é nomeada de comum acordo pelas 

partes para atuar como mediador. Este mediador, utilizando técnicas e habilidades de 



mediação, irá funcionar como um facilitador para que as partes consigam chegar a um 

acordo. Vale ressaltar que o mediador não emite decisões, apenas auxilia as partes numa 

melhor forma de conseguirem resolver suas divergências sem a necessidade de uma 

decisão judicial ou arbitral. 

Das alternativas de solução de disputas que trouxemos à baila, o DRB – Dispute 

Resolution Boards é o mais novo e mais desconhecido instituto em aplicação no Brasil. 

Muito utilizado nos contratos FIDIC ao redor do mundo, este método vem ganhando cada 

vez mais espaço no cenário internacional tendo em vista os benefícios auferidos quando 

da sua aplicação. 

Uma das formas de utilização do DRB consiste na nomeação de uma pessoa ou 

um comitê que irá acompanhar a execução do contrato desde o seu início fazendo visitas 

periódicas às obras verificando eventuais desentendimentos, dúvidas e controvérsias ali 

existentes.  

Esse comitê ao analisar as questões trazidas a ele poderá emitir uma decisão ou 

recomendação, conforme acordado previamente pelas partes. Na emissão de uma decisão, 

as partes deverão cumpri-la, podendo deixar de fazê-lo somente por uma ordem judicial 

ou arbitral. Já no caso da recomendação, como o próprio nome diz trata-se de uma visão 

do comitê do que entende como justo para resolução daquele tema, podendo a parte seguir 

ou não a recomendação apresentada. 

A grande vantagem do DRB é que eventuais disputas que poderiam surgir vão se 

resolvendo durante o andamento do contrato, o que traz grande vantagem para as duas 

partes, pois tende a manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato em tempo real, 

evitando maiores atritos, acréscimos de prazo e desgastes nas relações das partes 

contratantes. 

O propósito de citar estes métodos de resolução de controvérsias no presente texto 

é justamente chamar a atenção para alternativas que em virtude de sua celeridade, 

simplicidade e especificidade tendem a diminuir os impactos ocorridos em razão de 

variações e divergências que trazem desequilíbrios ao contrato originalmente entabulado. 

7- Conclusão   



O que podemos observar no presente artigo é que o princípio do equilíbrio 

contratual é um tema bastante complexo e discutido em todo o mundo. No entanto 

percebemos também que, embora existam divergências nas definições do princípio, 

grande parte da doutrina caminha para um ponto comum, qual seja, a busca de uma justiça 

contratual que permita que as disposições contratuais sejam exercidas de forma 

equilibrada entre as partes contratantes.    

 Ainda que nem sempre haja uma determinação codificada sobre o princípio da 

equidade, não restam dúvidas que o mesmo emana da boa-fé e da função social do 

contrato. Desta forma, em qualquer Estado de Direito em que vigorarem qualquer desses 

dois princípios, sua aplicação será obrigatória. 

Notadamente, quando as partes trabalham no sentido de buscar essa justiça 

contratual durante a vigência do contrato e de forma voluntária, a execução do objeto 

contratado se torna menos árdua, mais econômica e mais rápida, evitando paralisações 

desnecessárias, gastos com demandas jurídicas e desgastes entre os contratantes. 

Resta agora a mudança no comportamento das relações contratuais para que o 

equilíbrio econômico-financeiro e físico dos contratos deixe de ser utilizado como 

remédio para resolução de controvérsias, e passe a ser incorporado como instrumento de 

elaboração e execução do contrato.      
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