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RESUMO 

O objetivo da presente dissertação é a identificação das práticas contratuais e jurisprudenciais do 

Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Contas da 

União (TCU) relacionadas à alocação do risco cambial no setor federal de concessão rodoviária. 

Identifiquei a relevância do tema para o setor por meio do exame de todas as notas explicativas 

das demonstrações de resultado disponíveis no site oficial da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT). Nessa oportunidade, constatei que as concessionárias se preocuparam, por 

diversas vezes, em alertar seus investidores quanto à existência de eventuais impactos 

decorrentes da variação cambial na obtenção de empréstimos, financiamentos e na compra de 

insumos e fatores de produção. A pesquisa contratual se baseou na análise de todos os contratos 

e termos aditivos disponíveis no sítio oficial da ANTT e da Agência de Transportes do Estado 

de São Paulo (ARTESP), tendo o exame dos contratos da ARTESP a finalidade de identificar se 

a ANTT teria neles se inspirado na modelagem de seu programa de concessão rodoviária. No 

âmbito jurisprudencial, averiguei se o STF, STJ e TCU teriam discorrido sobre conflitos 

contratuais decorrentes da variação cambial nos contratos federais de concessão rodoviária. As 

pesquisas revelaram que (i) ao longo dos anos, a ANTT passou a alocar as concessionárias o 

risco cambial e os seus impactos sobre obtenção de empréstimos e financiamentos e na compra 

de insumos e fatores de produção, (ii) é provável que a ANTT tenha se inspirado contratualmente 

nas modelagens de concessões rodoviárias desenvolvidas pela ARTESP no que diz respeito à 

alocação do risco cambial e seus impactos; (iii) embora o STJ não possua critérios bem definidos 

de quais demonstrações as concessionárias federais devem apresentar para pleitear o reequilíbrio 

de contratos regidos pela Lei Federal nº 8.987/95 devido à variação do câmbio, o TCU admite a 

utilização dos parâmetros firmados na análise do reequilíbrio de contratos regidos pela Lei 

Federal nº 8.666/93 devido a esse evento macroeconômico para àqueles regidos pela Lei Federal 

nº 8.987/95. 

 

Palavras-chave: Risco cambial. ANTT. Câmbio. 

  



 
 

ABSTRACT 

This thesis aims to identify the contractual practice and Supreme Federal Court (STF), Superior 

Justice Court (STJ) and Federal Court of Auditors (TCU) analysis regarding to exchange rate 

variation in federal highways concessionaires. The importance of this discussion for the sector 

was revealed by the exam of the explicative notes of the financial statements available in the 

official website of the Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). On that occasion, I 

concluded that concessionaires, several times, pointed out to their investors the risks related to 

the exchange rate in financing, loan and acquiring supplies and production factors. The research 

was based on the analysis of all the contracts made available in the National Transportation 

Agency (ANTT) and Agência de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) official 

websites. The exam of ARTESP’s contracts was made to verify if ANTT inspired their 

contractual practices related to exchange rate in ARTESP’s experience. I also analyzed if STF, 

STJ and TCU had analyzed conflicts engaging exchange rate variation in federal highways 

concessionaires. The major findings were: (i) over the years, ANTT started to allocate to 

concessionaries the risks related to exchange rate variation; (ii) is probable that ANTT had 

inspired its development of federal highway contracts in relation to exchange rate variation in 

ARTESP experience (iii) even though STJ did not defined standards to grant the rebalance of 

highways contracts due to extraordinary exchange rate variation, TCU stablished that the 

parameters to do so under Federal Law. 8.666/93 could be followed by highway concessionaries.   

 

Keywords: Exchange rate. ANTT. Exchange. 
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I. INTRODUÇÃO 

O câmbio é apontado como um dos principais fatores para atração de investimentos 

privados e estrangeiros em ativos de infraestrutura de longo prazo de maturação1. 

Apesar de os riscos macroeconômicos normalmente serem alocados ao particular 

por serem considerados sistêmicos – suportados por todos os agentes econômicos que atuam no 

mercado –, em países afetados por crises na balança de pagamento dificilmente o mercado privado 

oferece soluções para mitigar o risco relacionado à instabilidade da taxa de câmbio2. 

A esse respeito, Marcos Barbosa Pinto detalha duas imperfeições do mercado que 

podem alterar a conclusão de que o risco cambial deve ser tratado como risco do particular: “a 

assimetria entre o mercado de capitais brasileiro e o internacional, que faz com que as taxas de 

juros e prazos de financiamento sejam melhores em moeda estrangeira do que em moeda local” e 

“a inexistência de contrato de hedge de câmbio de longo prazo no Brasil, o que faz com que o 

parceiro privado tenha de enfrentar o risco da variação cambial sem proteção caso decida tomar 

empréstimos em moeda estrangeira para beneficiar-se das condições de financiamento disponíveis 

no mercado internacional”3. 

 
1 NÓBREGA, Marcos. BRUTO, Marcelo. Risco cambial em contratos de concessão. p. 271. In: BOCKMANN 

MOREIRA, Egon. Tratado do Equilíbrio Econômico-financeiro: Contratos Administrativos, Concessões, Parcerias 

Público-privadas, Taxa Interna de Retorno, Prorrogação Antecipada e Relicitação. Ed. Forum, São Paulo, 2020. 
2 NÓBREGA, Marcos. BRUTO, Marcelo. Risco cambial em contratos de concessão. p. 276. In: BOCKMANN 

MOREIRA, Egon. Tratado do Equilíbrio Econômico-financeiro: Contratos Administrativos, Concessões, Parcerias 

Público-privadas, Taxa Interna de Retorno, Prorrogação Antecipada e Relicitação. Ed. Forum, São Paulo, 2020. 
3 Uma questão complexa e interessante diz respeito ao risco cambial. Via de regra, esse risco deveria ser absorvido 

pelo setor privado, tendo em vista seu controle sobre a estrutura de capital do projeto. Com efeito, o parceiro privado 

pode escolher entre diversas alternativas de financiamento, seja em moeda local, seja em moeda estrangeira. 

Obviamente, se escolher financiamento em moeda local, o parceiro privado não correrá risco cambial. Além disso, 

caso opte por financiamento em moeda estrangeira, o concessionário pode arcar com o risco de desvalorização cambial 

ou repassá-lo para o mercado por meio de contratos de hedge. Logo, a primeira diretriz sugere que esse risco fique 

com o concessionário, tendo em vista que o parceiro privado pode evitá-lo totalmente. 

Todavia, duas imperfeições do mercado podem alterar essa conclusão. A primeira é a assimetria entre o 

mercado de capitais brasileiro e o internacional, que faz com que as taxas de juros e prazos de financiamento sejam 

melhores em moeda estrangeira do que em moeda local. A segunda imperfeição é a inexistência de contratos de 

hedge de câmbio de longo prazo no Brasil, o que faz com que o parceiro privado tenha de enfrentar o risco da 

variação cambial sem proteção caso decida tomar empréstimos em moeda estrangeira para beneficiar-se das condições 

de financiamento disponíveis no mercado internacional. PINTO, Marcos Barbosa. Repartição objetiva de riscos nas 

parcerias público-privadas. Revista do BNDES. v.13, n. 25, junho/2006. p.155-182. Disponível em: 

file:///C:/Users/mmattoso/Downloads/RB%2025%20Reparti%C3%A7%C3%A3o%20de%20Riscos%20nas%20Par

cerias%20P%C3%BAblico-Privadas_P_BD.pdf. Acesso em 21/02/2022. 

file:///C:/Users/mmattoso/Downloads/RB%2025%20RepartiÃ§Ã£o%20de%20Riscos%20nas%20Parcerias%20PÃºblico-Privadas_P_BD.pdf
file:///C:/Users/mmattoso/Downloads/RB%2025%20RepartiÃ§Ã£o%20de%20Riscos%20nas%20Parcerias%20PÃºblico-Privadas_P_BD.pdf
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Nesse contexto, a significativa oscilação cambial decorrente da alteração do câmbio 

em 1999, bem como as crises de 2000, 2008, 2015 e 2020 aqueceram o debate quanto à 

possibilidade de eventos macroeconômicos ensejarem o reequilíbrio econômico-financeiro de 

contratos públicos. 

Diante da ausência de diretrizes normativas para a alocação do risco cambial em 

contratos administrativos, a presente dissertação tem como objetivo identificar as práticas 

contratuais e jurisprudenciais relacionadas ao tema. A opção pelo aprofundamento do estudo sob 

a ótica das concessões rodoviárias federais decorreu de minha pretérita experiência como 

advogada de diversas empresas do setor no âmbito consultivo e contencioso. 

Me comprometi, portanto, a responder as seguintes perguntas de pesquisa: como o 

risco cambial foi alocado nos contratos de concessão da 1º, 2º, 3º e 4ª Rodadas da ANTT? Qual é 

a possível inspiração contratual da ANTT quanto ao tema da variação cambial? O STF, STJ e TCU 

possuem critérios para o deferimento de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos federais 

de concessão rodoviária devido à extraordinária variação do câmbio? Quais as recomendações de 

conduta para mitigar potenciais conflitos em decorrência da ausência de diretrizes normativas para 

lidar com o tema? 

II. METODOLOGIA 

Condicionei o início da pesquisa a identificação de indícios de que o impacto da 

variação cambial nos contratos federais de concessão rodoviária era relevante para o setor. 

Examinei, assim, dados que, embora de natureza financeira, poderiam me auxiliar a traçar esse 

prévio diagnóstico. 

Essa análise se restringiu ao exame das notas explicativas das demonstrações de 

resultado das concessionárias da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Rodadas disponibilizadas no site4 oficial da ANTT. 

 
4 Disponível em https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo. Acesso em 05/06/2021. As notas 

explicativas das demonstrações de resultado das concessionárias 1ª Rodada foram examinadas de 1996 a 2014 no caso 

da Ponte, de 1995 a 2018 no caso da Nova Dutra; de 1996 a 2018 no caso da Concer, de 2009 a 2018 no caso da CRT 

e de 2004 a 2018 no caso da Concepa. Na 2ª Rodada, por sua vez, analisei as notas explicativas das demonstrações de 

resultado das 8 (oito) concessionárias de 2009 até 2018. Por fim, na 3ª Rodada investiguei os documentos em questão 

de 2014 a 2018 no caso da BR040, Concebra, Rota do Oeste e Sul Matogrossense, de 2014 e 2015 no caso da BR153, 

de 2015 a 2018 no caso da Ecoponte e de 2013 a 2018 no caso da Eco050 e Eco101. Por não constar no site da ANTT 

as notas explicativas das demonstrações de resultado das concessionárias da 4ª Rodada solicitei, em 21/02/2021, essas 

informações via Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação da Controladoria Geral da União por meio 

do Protocolo nº 50001.009982/2021-04. Em 26/02/2021, a ANTT informou que não teria acesso a essa documentação. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo. Acesso em 05/06/2021
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Essa pesquisa revelou que as concessionárias se preocuparam, por diversas vezes, em indicar para 

os seus investidores a existência, ou não, de eventuais impactos financeiros relacionados à variação 

cambial na obtenção de empréstimos e financiamentos e na compra de insumos e fatores de 

produção. 

Os achados de pesquisa foram sistematizados no Anexo I com base nos seguintes 

parâmetros de pesquisa: (i) menção à contratação de empréstimo em moeda estrangeira; (ii) 

menção à utilização de comitês financeiros para análise do risco cambial; (iii) menção do impacto 

da variação cambial; (iv) menção à existência de operações de câmbio; (v) menção à importação 

de insumos; (vi) menção à saldo relevante em moeda estrangeira; (vii) menção à contratação de 

operações de proteção contra o risco cambial; e (viii) menção ao impacto cambial sobre 

fornecedores. 

Uma vez constatada a relevância do tema para o setor, analisei todos os contratos 

de concessão e termos aditivos celebrados na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Rodadas disponíveis no sítio5 oficial da 

ANTT. A análise contratual teve como objetivo identificar a alocação do risco cambial e dos riscos 

a ele relacionados – obtenção de empréstimos, financiamentos, compra de insumos e fatores de 

produção – no decorrer das rodadas de concessão. 

O exame contratual, portanto, foi realizado com base nos seguintes critérios de 

pesquisa, conforme sistematizado no Anexo II: 

(i) Menção à alocação do risco cambial; 

 

(ii) Menção á alocação do risco por obtenção de empréstimos e financiamentos; 

 

(iii) Menção à alocação do risco por compra de insumos e fatores de produção; 

e 

 

(iv) Menção à alocação do risco decorrente de força maior capaz de alterar, 

significativamente, o custo do projeto. 

 
5 Disponível em https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo. Acesso em 05/06/2021 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo
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A fim de compreender a possível inspiração contratual da ANTT quanto à alocação 

do risco cambial, examinei todos os contratos de concessão e termos aditivos celebrados pela 

ARTESP disponibilizados em seu sítio oficial, tendo em vista o pioneirismo do Estado de São 

Paulo, desde 1998, na elaboração de seu programa de concessão rodoviária. Para tanto, adotei os 

mesmos critérios de análise adotados no exame dos contratos e termos aditivos disponíveis no sítio 

oficial da ANTT. Essa análise encontra-se no Anexo III. 

A pesquisa jurisprudencial teve como objetivo a compreensão dos eventuais 

conflitos sobre o tema e, potencialmente, a identificação dos critérios que norteariam o reequilíbrio 

dos contratos federais de concessão rodoviária devido à brusca variação cambial. 

Considerando que o reequilíbrio de contratos públicos se fundamenta no art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, averiguei se o STF já teria analisado questionamentos sobre o 

reequilíbrio de contratos federais de concessão rodoviária devido à significativa variação cambial. 

Para tanto, utilizei os seguintes parâmetros de pesquisa: 

(i) Inserção no sistema de busca jurisprudencial do site do STF de três grandes 

critérios de pesquisa, quais sejam: (a) “variação cambial” e contrato, (b) “variação 

cambial” e “contrato administrativo”; e (c) “cambial” e “maxidesvalorização”; 

 

(ii) Para o primeiro critério de pesquisa localizei 2 (dois) acórdãos e 85 (oitenta 

e cinco) decisões monocráticas, para o segundo 6 (seis) decisões monocráticas e 

para o terceiro 5 (cinco) decisões monocráticas; 

 

(iii) Após a análise dos 98 (noventa e oito) resultados acima descritos selecionei 

12 (doze) julgados representativos do posicionamento do STF entre 2013 e 2020. 

A relação das 12 (doze) decisões analisadas consta no Anexo IV. 

Após analisar os 98 (noventa e oito) resultados de pesquisa, constatei que o STF 

não analisou o tema sob o argumento de que a discussão seria de índole infraconstitucional por 

caracterizar ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme descrito no Anexo IV. 

Sendo o STJ a instância competente para julgar eventuais conflitos 

infraconstitucionais que envolvessem o reequilíbrio de contratos federais de concessão rodoviária 
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devido à brusca variação cambial, realizei a análise de julgados dessa corte a partir das ferramentas 

disponíveis no seu site oficial6. O exame foi baseado nos seguintes critérios de pesquisa: 

(iv) Inserção no sistema de busca jurisprudencial do site do STJ de três grandes 

critérios de pesquisa, quais sejam: (a) “variação cambial” e “contrato”, (b) 

“variação cambial” e “contrato administrativo”; e (c) “cambial” e 

“maxidesvalorização”; 

 

(v) Para o primeiro critério de pesquisa localizei 283 (duzentos e oitenta e três) 

acórdãos, para o segundo 6 (seis) e para o terceiro 32 (trinta e dois); 

 

(vi) Após a análise dos 321 (trezentos e vinte e um) acórdãos acima descritos 

selecionei 54 (cinquenta e quatro) julgados representativos do posicionamento do 

STJ entre 1993 e 2021. A relação das 54 (cinquenta e quatro) decisões analisadas 

consta no Anexo V. 

Em seguida, analisei o tema sob a perspectiva do TCU7. A pertinência do exame de 

acórdãos proferidos pelo TCU decorreu do fato de a ele competir o exercício do controle 

administrativo sobre as contratações públicas em âmbito federal. Ao inserir no sítio8  oficial do 

TCU os mesmos critérios de pesquisa utilizados no STJ, os seguintes resultados foram 

encontrados: 

(i) Para o critério “variação cambial” e “contrato” localizei 350 (trezentos e 

cinquenta) acórdãos; 

 

(ii) Para o critério “variação cambial” e “contrato administrativo” localizei 63 

(sessenta e três) acórdãos; e 

 

(iii) Para o critério “cambial” e “maxidesvalorização” localizei 17 (dezessete) 

acórdãos. 

 
6 Disponível em https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em 06/06/2021 
7 Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo. Acesso em 26/01/2022. 
8 Disponível em. https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo. Acesso em 06/06/2021 

https://scon.stj.jus.br/SCON/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo
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Considerando a identificação de 350 (trezentos e cinquenta) acórdãos para o 

primeiro critério de pesquisa, o substituí pelo critério “rodovia” e “variação cambial”, tendo 

localizado 79 (setenta e nove) acórdãos. 

Após a análise desses 159 (cento e cinquenta e nove) acórdãos, selecionei os 16 

(dezesseis) casos nos quais houve discussão quanto à possibilidade ou impossibilidade de se 

reequilibrar contratos públicos devido à brusca variação cambial, conforme sistematizado no 

Anexo VI. 

III. A ALOCAÇÃO DO RISCO CAMBIAL NOS CONTRATOS FEDERAIS DE 

CONCESSÃO RODOVIÁRIA 

Todos os contratos de concessão e respectivos termos aditivos celebrados entre a 

ANTT e as concessionárias na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Rodadas, disponibilizados no site oficial da ANTT, 

foram analisados a fim de identificar como o risco cambial foi alocado. 

De início, identifiquei que nos contratos de concessão celebrados na 1ª Rodada não 

houve expressa menção à alocação do risco cambial. Não obstante, o risco decorrente de atraso na 

obtenção de financiamento foi expressamente alocado ao particular9 e o relacionado as 

modificações substanciais nos preços dos fatores de produção e dos insumos foi alocado ao poder 

concedente10, conforme demonstram os exemplos extraídos do contrato celebrado com a 

Ecoponte: 

"122. A CONCESSIONARIA é responsável pela obtenção dos financiamentos 

necessários à execução das obras e serviços vinculados à concessão nos contratos de 

financiamento a CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia os direitos emergentes 

da concessão até o limite em que não comprometa a execução das obras e serviços.” 

 

“123. A CONCESSÃO não poderá opor ao DNER qualquer execução ou meio de 

defesa como causa justificadora do descumprimento de qualquer condição estabelecida 

neste CONTRATO em decorrência da inviabilidade parcial ou total ou atraso na 

contratação dos financiamentos aludidos no item anterior.” 

 
9 Cláusulas 122 e 123 da Ecoponte; cláusulas 81, “j”, 156, 157 e 158 da Nova Dutra; cláusulas 81, “j”, 156, 157 e 158 

da Concer; cláusulas 81, “j”, 156, 157 e 158 da CRT; cláusulas 147, 148 e 149 da Concepa. 
10 Cláusula 59, “e”, da Ecoponte; cláusula 64, “e”, da Nova Dutra; cláusula 64, “g”, da Concer; cláusula 62, “g”, da 

CRT; cláusula 63, “g”, da Concepa. 
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“59. Em contrapartida aos riscos da concessão a CONCESSIONÁRIA terá direito à 

revisão do valor da TARIFA BASICA DE PEDÁGIO nos seguintes casos: 

[...] 

e) sempre que forem constatadas modificações estruturais nos preços relativos dos 

fatores de produção ou modificações substanciais nos preços dos insumos relativos aos 

principais componentes de custos considerados na formação do valor da TARIFA BASICA 

DE PEDAGIO;” 

 

Nos contratos celebrados na 1ª Rodada, o evento de força maior que aumentasse o 

custo11 das concessionárias foi alocado como risco do poder concedente, nos termos do exemplo 

extraído do contrato celebrado com a Ecoponte: 

 

'"59. Em contrapartida aos riscos da concessão a CONCESSIONÁRIA terá direito à 

revisão do valor da TARIFA BASICA DE PEDÁGIO nos seguintes casos: 

[...] 

d) sempre que ocorrências supervenientes, decorrentes de força maior, caso fortuito, 

fato do príncipe, fato da Administração ou de interferências imprevistas, resultem, 

comprovadamente, em variações dos custos da CONCESSIONARIA;" 

 

Nos 7 (sete) primeiros contratos celebrados na 2ª Rodada, a ANTT permaneceu 

sem atribuir expressamente o risco relacionado à variação cambial. Apenas no último contrato 

celebrado na 2ª Rodada, em 2009, entre a ANTT e a Via Bahia, o risco cambial foi expressamente 

atribuído ao particular: 

“19.1.1. A Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionados à Concessão, à exceção dos riscos indicados na subcláusula 19.1.3. 

[...] 

(xii) variação das taxas de câmbio” 

 

 
11 Cláusula 59, “e”, da Ecoponte; cláusula 64, “e”, da Nova Dutra; cláusula 64, “g”; da Concer; cláusula 62, “g”; da 

CRT; e cláusula 63, “g, da Concepa 
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Em todos os contratos celebrados na 2ª Rodada, o ônus pela obtenção de 

financiamento12, variação nos custos de insumos e mão-de-obra13 também foi atribuído ao 

particular, conforme exemplo extraído do contrato celebrado com a Fernão Dias: 

 

4.5.  A Concessionária assumirá integralmente, para todos os efeitos, o risco pela 

variação nos custos dos seus insumos, mão de obra e financiamentos. 

 

Por outro lado, em todos os contratos celebrados da 2ª Rodada, os riscos 

relacionados a eventos de força maior foram alocados ao poder concedente14, desde que 

comprovado que no momento do evento o risco não era segurável no Brasil, conforme exemplo 

extraído do contrato celebrado com a Fernão Dias: 

19.5 Sempre que um caso de força maior corresponda ao tempo de sua verificação, a um 

risco segurável em praças brasileiras, por apólices comercialmente aceitáveis, e 

independente de a Concessionária as ter contratado, se verificará o seguinte: 

[...] 

b) caberá reposição do equilíbrio econômico e financeiro, se não rescindido este 

Contrato, apenas na medida do excesso dos prejuízos sofridos relativamente à 

indenização aplicável nos termos da apólice comercialmente aceitável relativa ao risco 

em causa, ou daquela que seria aplicável independentemente das limitações 

resultantes de franquia, capital segurado ou limite de cobertura; 

Nos contratos celebrados na 3ª Rodada, os riscos decorrentes do aumento do custo 

de capital face as variações das taxas de câmbio15, da obtenção de financiamento16, do custo 

 
12 Cláusula 16.5, “i”, da Autopista Fernão Dias, Autopista Litoral Sul, Autopista Planalto Sul, Autopista Régia 

Bittencourt, Autopista Fluminense, Transbrasiliana e Rodovia do Aço; cláusula 8.1. da Via Bahia 
13 Cláusula 4.5 da Autopista Fernão Dias, Autopista Litoral Sul, Autopista Planalto Sul, Autopista Régia Bittencourt, 

Autopista Fluminense, Transbrasiliana e Rodovia do Aço; cláusulas 8.1 e 19.1.1 da Via Bahia 
14 Cláusula 19.5 da Autopista Fernão Dias, Autopista Litoral Sul, Autopista Planalto Sul, Autopista Régis Bittencourt, 

Autopista Fluminense, Rodovia do Aço; cláusulas 19.1.1, “xiv”, “xvi” e 19.1.1, “iv” da Via Bahia 
15 Cláusula 19.1.11 da Eco101, Rodovias Minas Gerais Goiás (atual ECO050), Concebra, Rota do Oeste, 

Matogrossensse, BR040, BR153; e cláusula 21.1.14 da Ecoponte 
16 Cláusulas 26.3 da Rodovias Minas Gerais Goiás (atual ECO050), Concebra, Rota do Oeste, Concessionária de 

Rodovia Sul Matogrossensse, BR040 e BR153; cláusula 24.3 da Eco101; cláusula 25.3 da Ecoponte 
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excedente de obras e serviços da concessão17 e de casos fortuitos e força maior que pudessem ser 

objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil18 foram atribuídos ao particular. 

Nos 3 (três) contratos celebrados na 4ª Rodada, o risco pela obtenção de 

financiamentos19 e pelo custo excedente relacionado às obras e insumos objeto da concessão20 

permaneceu alocado ao particular. Nos 2 (dois) primeiros contratos celebrados na 4ª Rodada o 

risco decorrente do aumento do custo de capital em razão de variações das taxas de câmbio21 

manteve-se como do particular, enquanto no terceiro contrato celebrado na 4ª Rodada a ANTT 

adotou inovador mecanismo de repartição do risco cambial. 

Quanto as novas regras de repartição do risco cambial adotadas, em 29/09/2021, no 

contrato celebrado entre a Ecovias Araguaia e a ANTT, destaca-se a possibilidade de aderência 

aos seus termos desde que os contratos de financiamento em moeda estrangeira fossem firmados 

nos primeiros 5 (cinco) anos contados a partir da assinatura do contrato de concessão22: 

1.1 O Mecanismo de Proteção Cambial terá aplicabilidade para compartilhamento 

de risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda 

estrangeira firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da assinatura do 

Contrato, e somente poderá ser aplicado à parcela de financiamento relativa aos 

investimentos previstos vinculados aos Bens Reversíveis. 

 

1.2 O Mecanismo de Proteção Cambial terá aplicabilidade apenas para o montante 

de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou 

quaisquer outros valores devidos no âmbito do financiamento. 

 

1.3 O Mecanismo de Proteção Cambial é aplicável para oferecer proteção cambial 

para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de 

 
17 Cláusulas 21.1.6 da Rodovias Minas Gerais Goiás (atual ECO050), Concebra, Rota do Oeste, Concessionária de 

Rodovia Sul Matogrossensse, BR040 e BR153; cláusula 19.1.5 da Eco101; cláusula 20.1.7 da Ecoponte  
18 Cláusulas 19.1.13 e 19.1.15 da Eco101; cláusulas 21.1.16 e 21.1.18 da concessionária de Rodovias Minas Gerais 

Goiás (atual ECO050), Concebra, Rota do Oeste, Concessionária de Rodovia Sul Matogrossensse, BR040, BR153 e 

Ecoponte 
19 Cláusulas 25.1, 25.2, 25.3 e 26.1 da Ecovias do Cerrado e Via Sul 
20 Cláusulas 20.1.9, 25.1 e 25.3 da Ecovias do Cerrado e Via Sul; cláusula 21.1.35 da Ecovias Araguaia 
21 Cláusulas 20.1, 20.1.17 e 2.1.18 da Ecovias do Cerrado e Via Sul 
22 Anexo 11 
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amortização de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de 

carência. 

 

1.4 Em até 12 (doze) meses contados da Data de Assunção, a Concessionária deverá 

informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o Mecanismo de Proteção 

Cambial em relação ao financiamento em moeda estrangeira a ser contratado pela 

Concessionária, por meio de notificação à ANTT. A não notificação tempestiva por 

parte da Concessionária desobriga o Poder Concedente de ativar o Mecanismo 

Cambial. 

 

As inovações relacionadas a esse novo mecanismo de compartilhamento do risco 

cambial decorre, dentre outros fatores, de (i) o mecanismo de proteção cambial apenas poder ser 

aplicado para financiamentos em moeda estrangeira vinculados a bens reversíveis e/ou outorga 

fixa, (ii) haver prazos e carência específicos para amortização dos financiamentos, (iii) o 

mecanismo de proteção cambial possuir montante máximo a ser a ele vinculado, (iv) a opção pela 

adoção do mecanismo de proteção cambial deve ser realizada em prazo específico após a assinatura 

do contrato; e (v) a compensação do mecanismo ocorrer – para mais ou para menos – via 

compensação por meio da outorga variável. 

O TCU, inclusive, por meio do Acórdão nº 4036/2020, reconheceu como inovador 

o referido mecanismo, uma vez que ele visaria proteger o fluxo de caixa da concessionária frente 

aos riscos cambiais decorrentes da contratação de financiamento em moeda estrangeira nos 

primeiros cinco anos a partir da assinatura do contrato: 

III.3.3 Mecanismos de Proteção Cambial 

333. Outra inovação proposta pelo novo modelo de concessões de rodovias 

apresentado ao TCU foi a introdução de um mecanismo de proteção cambial 

(MPC). Trata-se de um dispositivo contratual facultativo que retém parte da receita 

tarifária para compensar eventuais oscilações cambiais que afetem o pagamento da 

amortização de eventuais financiamentos em moeda estrangeira contratados pela 

concessionária nos 5 primeiros anos para a execução de investimentos em bens 

reversíveis. 
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334. Em outras palavras, o MPC é uma opção de transferência para o Poder 

Concedente de riscos cambiais relativos a financiamentos em moeda estrangeira 

para execução de investimentos em bens reversíveis da concessão. 

335. O dispositivo contratual, em suma, prevê que seja fixada a taxa de câmbio, em 

dólar, vigente dois dias úteis antes da assinatura do contrato de financiamento (peça 

47, p. 59-65) para servir de base para cálculo de compensações à concessionária, 

quando houver apreciação do dólar americano acima do IPCA acumulado, ou ao 

Poder Concedente, quando a apreciação do dólar for menor do que o IPCA 

acumulado. 

336. O objetivo é proteger o fluxo de caixa da SPE frente aos riscos cambiais 

relativos às obrigações advindas de um financiamento contratado em moeda 

estrangeira. TCU, Acórdão nº 4036/2020 – Plenário, Min. Rel. Vital do Rêgo, Data 

da Sessão 08/12/2020. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-

SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=725419. Acesso em 

24/02/2022 

 

Em todos os contratos celebrados na 4 Rodada, as consequências econômico-

financeiras do evento de força maior seriam suportadas pelo poder concedente se constatado que 

o particular não contratou seguro no Brasil um ano antes à data da ocorrência do evento, devendo 

ser o evento segurável por, no mínimo, duas seguradoras23 na data da sua ocorrência. Exemplo 

dessa cláusula foi extraído do contrato celebrado entre a ANTT e a Ecovias do Cerrado: 

“20.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 20.2, a Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas 

sem limitação, pelos seguintes riscos: 

[...] 

20.1.20 caso fortuito ou força maior, desde que o fator gerador seja segurável no Brasil 

considerando o prazo de um ano anterior à data da ocorrência por, no mínimo, duas 

seguradoras; 

 
23 Cláusulas 20.1, 20.1.20 e 20.1.22 da Ecovias do Cerrado; cláusulas 20.2.4, 20.1 e 20.1.20 da Via Sul; e cláusulas 

21.1.18, 21.2 e 21.2.3 da Ecovias Araguaia 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=725419
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=725419
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[...] 

20.1.22 riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data 

de sua ocorrência, mas que deixem de sê-lo como resultado direto ou indireto de ação ou 

omissão da Concessionária. 

 

20.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão: 

[...] 

20.2.4 caso fortuito ou força maior, desde que o fato gerador não seja segurável no 

Brasil considerado o prazo de um ano anterior a data da ocorrência por, no mínimo, 

duas seguradoras.” 

 

IV. A POSSÍVEL INSPIRAÇÃO CONTRATUAL DA ANTT 

 

Ao final do exame dos 20 (vinte) contratos e termos aditivos firmados pela 

ARTESP, pude concluir que, possivelmente, tanto as novas regras de repartição de risco por 

eventos de força maior adotadas pela ANTT a partir da 4ª Rodada, quanto o inovador mecanismo 

de compartilhamento de do risco cambial adotado pela ANTT no último contrato da 4ª Rodada, 

têm, com alguns ajustes, inspiração na modelagem paulista de contratos de rodovia. 

A esse respeito, constatei que a ARTESP estabeleceu novas regras para 

compartilhamento do risco decorrente de força maior em 2014 e a ANTT passou a adotá-las apenas 

em meados de 2019. A utilização de mecanismo de compartilhamento do risco cambial pela 

ARTESP, por sua vez, remonta a 2017, enquanto a ANTT assim o fez apenas em 2021, conforme, 

inclusive, reconhecido por Marcos Nóbrega e Marcelo Bruto: 

No período recente, o enfrentamento do risco cambial, em caráter pioneiro, foi 

realizado pelo Estado de São Paulo, nas concessões rodoviárias promovidas no 

ano de 2017. O mecanismo previsto terá aplicabilidade para compartilhamento 

de risco cambial em instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira 

firmo(s) nos primeiros cinco anos a partir da assinatura do contrato, e somente 

poderá ser aplicado à parcela de financiamento em moeda estrangeira relativa aos 

investimentos vinculados a bens reversíveis e/ou outorga. NÓBREGA, Marcos. 

BRUTO, Marcelo. Risco cambial em contratos de concessão. p. 277-278. In: 
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BOCKMANN MOREIRA, Egon. Tratado do Equilíbrio Econômico-financeiro: 

Contratos Administrativos, Concessões, Parcerias Público-privadas, Taxa Interna 

de Retorno, Prorrogação Antecipada e Relicitação. Ed. Forum, São Paulo, 2020. 

 

V. A JURISPRUDÊNCIA E O IMPACTO CAMBIAL NOS CONTRATOS 

FEDERAIS DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA 

 

V.A. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Conforme descrito no Capítulo II – Metodologia, a opção pelo exame das decisões 

proferidas pelo STJ se deu, pois a ele compete julgar conflitos infraconstitucionais. A minha 

expectativa, portanto, era mapear discussões relacionadas aao reequilíbrio econômico-financeiro 

de contratos de concessão rodoviária, com fundamento na Lei Federal nº 8.987/95, em decorrência 

de abrupta variação cambial. 

A análise dos 54 (cinquenta e quatro) julgados representativos do posicionamento 

do STJ entre 1993 e 2021 revelou que a maxidesvalorização do real foi discutida, em um primeiro 

momento, no âmbito de contratos privados, especificamente quanto à aplicabilidade do Decreto 

Lei nº 857/69 e da Lei nº 8.880/199424.  

O Decreto-Lei nº 857/69 determinou serem nulos os contratos, títulos e quaisquer 

documentos e obrigações exequíveis no Brasil que estipulassem pagamento em moeda estrangeira. 

A exceção a essa restrição seria aplicável (i) aos contratos e títulos referentes à importação ou 

exportação de mercadorias, (ii) aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias 

 
24 STJ, REsp 23707 / MG, Min. Rel. Athos Carneiro, 4ª Turma, DJ 22/06/1993. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199200151094&dt_publicacao=02/08/1993. 

Acesso em 03/06/2021. STJ, REsp 119773 / RS, Min. Rel. Salvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJ 23/11/1998. 

Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199700106772&dt_publicacao=15/03/1999. 

Acesso em 03/06/2021. 

STJ, REsp 57581 / SC, Min. Rel. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 05/08/1999. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199400370946&dt_publicacao=18/10/1999 

Acesso em 03/06/2021. STJ, REsp 194629 / SP, Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 11/04/2000. 

Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199800835334&dt_publicacao=22/05/2000 . 

Acesso em 03/06/2001. STJ, REsp 83752 / RS, Min. Rel. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 24/04/2001. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199500688476&dt_publicacao=13/08/2001. 

Acesso em 03/06/2021. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199200151094&dt_publicacao=02/08/1993
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199700106772&dt_publicacao=15/03/1999
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199400370946&dt_publicacao=18/10/1999
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199800835334&dt_publicacao=22/05/2000
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199500688476&dt_publicacao=13/08/2001
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relativos às operações de exportação de bens e serviços vendidos a crédito para o exterior, (iii) aos 

contratos de compra e venda e câmbio em geral, (iv) aos empréstimos e quaisquer outras 

obrigações cujo credor ou devedor fosse pessoa residente e domiciliada no exterior – exceto aos 

contratos de locação de imóveis situados no território nacional, e (v) aos contratos que tivessem 

por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas 

no item “(iv)” ainda que ambas as partes contratantes fossem pessoas residentes ou domiciliadas 

no Brasil. 

A Lei nº 8.880/1994, por sua vez, que dispôs sobre o programa de estabilização 

econômica e o sistema monetário nacional, corroborou o entendimento do Decreto-Lei nº 857/69 

ao dispor em seu art. 6º sobre a “nulidade da contratação de reajuste vinculado à variação 

cambial, exceto quando expressamente autorizado por lei federal e nos contratos de arrendamento 

mercantil celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no país com base em captação de 

recursos provenientes do exterior”. 

Em 2001, pela primeira vez, o STJ analisou a repentina maxidesvalorização do real 

em relação ao dólar face a liberação do mercado cambial pelo BACEN, em 18/01/1999, através 

do Comunicado nº 6565. 

Nessa oportunidade, o STJ declarou a invalidade de cláusula em contrato privado 

de arrendamento mercantil que estabelecia a correção de preços com base na variação da moeda 

estrangeira25. Isso porque o contrato de arrendamento mercantil estaria sujeito ao Código de 

Defesa do Consumidor e, portanto, a equação econômico-financeira deveria ser observada – não 

podendo as parcelas mensais pagas pelo consumidor sofrerem reajuste não acompanhado pela 

valorização do bem no mercado. 

Nos anos seguintes, o STJ firmou o entendimento quanto à ilicitude de o mercado 

de capitais transferir o risco integral da atividade financeira ao consumidor sem comprovar que os 

recursos concedidos a título de empréstimo em moeda estrangeira foram, de fato, captados no 

exterior e efetivamente utilizados naquele contrato específico26. Não por outro motivo, em diversas 

 
25 STJ, REsp 268661 / RJ, Min. Rel. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 16/08/2011. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200000745049&dt_publicacao=24/09/2001 . 

Acesso em 03/06/2021 
26  STJ, REsp 331082 / SC, Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 04/10/2001. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100808176&dt_publicacao=19/11/2001 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200000745049&dt_publicacao=24/09/2001
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100808176&dt_publicacao=19/11/2001%20
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oportunidades, o STJ determinou que os impactos da crise cambial de 1999 deveriam ser 

socializados igualmente entre o arrendador e o arrendatário a fim de manter a equação econômico-

financeiro do contrato privado27. 
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Em 19/11/2002, o STJ se manifestou, pela primeira vez, quanto à impossibilidade 

de os particulares que firmaram contratos com a administração serem prejudicados por eventos 

econômicos extraordinários, como os decorrentes da crise cambial de 1999, nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/9328. 

Em pelo menos três oportunidades29 o STJ analisou a possibilidade de reequilíbrio 

de contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/93 devido à brusca variação cambial. Nessas 

ocasiões, o STJ firmou o entendimento de que a teoria da imprevisão não seria aplicável à 

intervenção do BACEN no domínio econômico em 18/01/1999, através do Comunicado nº 6565, 

pois, com a globalização, era de se esperar certa volatização do mercado financeiro e de capitais 

e, portanto, súbitos desequilíbrios nas reservas cambiais na tentativa de conter a liquidação da 

economia do país. Ressaltou ainda que os efeitos desse fenômeno poderiam ter sido mitigados pelo 

particular via contratação de contratos de hedge. 
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Em 07/04/2016, o STJ reafirmou a inaplicabilidade da teoria da imprevisão devido 

à variação da moeda norte americana no final de 2008 em razão da crise dos subprimes30. 

Em 03/08/2017, o STJ atestou que a mera variação cambial não seria evento hábil 

a justificar o reequilíbrio dos contratos públicos com fundamento na Lei Federal nº 8.666/9331, 

negando o a alteração dos valores contratualmente estabelecidos com a entidade pública. 

Em 20/02/2018, por sua vez, o STJ reconheceu o direito de empresa privada que 

forneceu helicópteros ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal de obter o reequilíbrio do 

contrato devido à desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar em 1999, nos termos do art. 

65, II, d, da Lei Federal nº 8.666/93. A premissa para a concessão do reequilíbrio foi a 

comprovação, pela empresa, de que a aquisição das aeronaves precisou ser realizada no exterior 

logo após a drástica alteração da política cambial brasileira e que o desembolso foi realizado em 

dólar32. 

A partir da pesquisa jurisprudencial, portanto, pude concluir que nos contratos 

privados vige a aplicabilidade do Decreto Lei nº 857/69 e da Lei nº 8.880/1994, bem como a 

garantia do reequilíbrio em caso de maxidesvalorização da moeda brasileira em desfavor do 

consumidor.  

Em relação ao setor rodoviário, a pesquisa revelou a inexistência, no STJ, de 

discussões em relação ao reequilíbrio de contratos federais de concessão rodoviária devido à 

variação cambial. Os critérios firmados pelo STJ, no entanto, para o reconhecimento do 

reequilíbrio de contratos públicos regidos pela Lei Federal nº 8.666/93 devido à substancial 

variação do câmbio perpassam pela demonstração, pelo particular, do impacto financeiro e que se 

precaveu para se proteger desse risco. 
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V.B. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Conforme descrito no Capítulo II – Metodologia, após a análise de 159 (cento e 

cinquenta e nove) acórdãos, selecionei os 16 (dezesseis) nos quais se discutiu a possibilidade de 

se reequilibrar contratos públicos devido à brusca variação cambial. 

A Decisão nº 464/2000 – Plenário consubstanciou marco sobre o tema, pois, por 

meio dela, pela primeira vez, o TCU reconheceu que a brusca variação cambial ocorrida em 1999 

seria de responsabilidade da administração e, portanto, o evento seria sujeito à teoria da 

imprevisão, nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/9333. 

Após quase 5 (cinco) anos, por meio do Acórdão nº 1798/2005, o TCU se 

manifestou novamente sobre o tema. Nessa oportunidade, a aplicabilidade do art. 65, II, “d”, da 

Lei Federal nº 8.666/93 foi reiterada, desde que comprovado que o desequilíbrio contratual 

decorrente da variação cambial decorreu de fato imprevisível, de consequências incalculáveis e 

retardou ou impediu a sua execução34. 

No ano seguinte, por meio do Acórdão nº 1595-35/06, o TCU analisou a adequação 

do reequilíbrio do contrato celebrado entre a GDK S/A (“GDK”) e a Petrobras Netherlands B. V. 

(“Petrobras”), cujo objeto era a prestação à Petrobras de adaptação da planta da Plataforma P-34 

às condições de produção de óleo e gás no campo de Jubarte, no sul do Estado do Espírito Santo. 

O que chamou atenção nesse caso foi o fato de a variação cambial ter sido 

reconhecida como motivo para o reequilíbrio do contrato da GDK ainda que “nas orientações 

distribuídas às licitantes [constasse] expressa vedação a qualquer ajuste no preço resultante de 

mudanças de valor de qualquer moeda”.  

Isso porque, de acordo com o TCU, a Petrobras deveria ter exigido que a GDK 

firmasse contrato de hedge cambial, posto que essa seria uma boa prática de mercado quando as 

partes envolvidas possuíssem consciência da volatilidade do mercado de taxas flutuantes, da 

exposição de seus fluxos ao risco cambial e da materialidade dos valores envolvidos. Não por outro 

 
33 O entendimento foi reafirmado pelo Plenário do TCU por meio do Acórdão nº 1717/2010 e do Acórdão nº 2837-

40/10 
34 O entendimento foi reafirmado pelo Plenário do TCU por meio do Acórdão nº 2910/2016 e do Acórdão nº 4125/2019 
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motivo, foi recomendado que a Petrobras passasse a considerar a inclusão de tais disposições em 

seus editais para evitar situações semelhantes. 

Em 2010, por meio do Acórdão nº 2837-40/10, o TCU firmou a tese de que a mera 

variação cambial em regime de câmbio flutuante não daria ensejo ao reequilíbrio de contratos 

administrativos e que seria escolha negocial inerente ao gerenciamento dos riscos da atividade 

empresarial a não contratação de hedge cambial, amplamente ofertado por instituições financeiras, 

e/ou a não manutenção de estoque de produtos suficiente a fim de se proteger de brusca variação 

nos preços dos insumos35. 

Embora, inicialmente, a discussão sobre o tema no TCU tenha iniciado devido à 

análise da possibilidade de reequilíbrio de contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/93, 

conforme demonstram a Decisão nº 464/2000 – Plenário e os Acórdãos nos 1798/2005, 1595/2006, 

1717/2010, 2837/2010, 3024/2013, 3121/2014, 1085/2015, 3282/2011, 1.466/2013, 1568/2015, 

2910/2016 e 4125/2019, em 2011, em 2 (duas) oportunidades, por meio dos Acórdãos nos 

1055/2011 e 2927/2011, o TCU se manifestou  quanto à possibilidade de utilização desses mesmos 

parâmetros para a concessão de reequilíbrio de contratos de concessão rodoviária federal regidos 

pela Lei Federal nº 8.987/97. 

Nos anos seguintes, por meio dos Acórdãos nos 3024/2013, 3121/2014 e 1085/2015, 

o TCU aprofundou a análise sobre o tema sob a ótica da Lei Federal nº 8.666/93 ao indicar que os 

pleitos de reequilíbrio devido à variação cambial deveriam ser instruídos com documentos que 

demonstrassem que a variação dos insumos não era prevista pelo mercado mediante a apresentação 

dos custos efetivamente incorridos via notas fiscais, por exemplo. 

Em 2013, o TCU, por meio do Acórdão nº 1.466/2013, apresentou novo parâmetro 

para análise dos pleitos de reequilíbrio devido à brusca variação cambial decorrente de contrato 

regido pela Lei Federal nº 8.666/93: a necessidade de comprovação do aumento do custo global 

do contrato, uma vez que a variação poderia incidir em apenas alguns dos insumos, tendo outros 

reduzido de preço. 

 
35 O entendimento foi reafirmado pelo Plenário do TCU por meio do Acórdão nº 3282/2011 e do Acórdão nº 

1.568/2015 
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Em 2017, por meio do Acórdão nº 1431-25/17, o TCU listou todos os critérios que 

deveriam ser observados para o reconhecimento da variação cambial como risco da administração, 

quais sejam: 

(i) produção de consequências incalculáveis e não passíveis de previsão pelo 

gestor médio quando da vinculação contratual; 

 

(ii) rompimento severo na equação econômico-financeira impondo onerosidade 

excessiva a uma das partes. Para tanto, a variação cambial deve fugir da flutuação 

cambial típica do regime de câmbio flutuante; 

 

(iii) elevação nos custos que retarde ou impeça a execução do contrato, nos 

termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93; e 

 

(iv) lastro do pleito via apresentação de documentos que analisem o custo global 

versus o impacto sofrido, conforme consignado no Acórdãos nº 1.466/2013.  

 

VI. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE CONDUTA 

A análise dos contratos de concessão rodoviária federal e respectivos termos 

aditivos disponíveis no site oficial da ANTT revelou que os contratos celebrados entre 1995 e 1997 

não dispuseram sobre a alocação do risco cambial, tendo o risco decorrente de atraso na obtenção 

de financiamento sido alocado ao particular e o relacionado as modificações substanciais nos 

preços dos fatores de produção e dos insumos ao poder concedente. 

No decorrer dos anos, a ANTT passou atribuir expressamente ao particular tanto o 

risco por variações cambiais quanto aqueles decorrentes dessas variações. 

Não obstante a progressiva atribuição dos riscos cambiais aos particulares, a ANTT, 

a partir de 2008, estabeleceu que casos fortuitos – lê-se risco pela variação cambial – poderiam ser 

atribuídos ao poder concedente se à época do fato gerador o particular tivesse contratado seguro 

disponível no mercado brasileiro a fim de mitigá-lo. 

O exame dos 20 (vinte) contratos e termos aditivos firmados pela ARTESP revelou 

que, possivelmente, tanto as novas regras de repartição de risco por eventos de força maior 
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adotadas pela ANTT a partir da 4ª Rodada, quanto o inovador mecanismo de compartilhamento 

de do risco cambial adotado pela ANTT no último contrato da 4ª Rodada, têm, com alguns ajustes, 

inspiração na modelagem paulista de contratos de rodovia. 

A esse respeito, constatei que a ARTESP estabeleceu novas regras para 

compartilhamento do risco decorrente de força maior em 2014 e a ANTT passou a adotá-las apenas 

em meados de 2019. A utilização de mecanismo de compartilhamento do risco cambial pela 

ARTESP, por sua vez, remonta a 2017, enquanto a ANTT assim o fez apenas em 2021. 

No âmbito jurisprudencial, embora STJ não tenham estabelecido critérios a serem 

observados nos pleitos de reequilíbrio de contratos de concessão rodoviária devido à brusca 

variação cambial, seria possível utilizar aqueles definidos para os mesmos fins no âmbito da Lei 

Federal nº 8.666/93, conforme, inclusive, admitido pelo TCU nos Acórdãos nos 1055/2011 e 

2927/2011. 

A possibilidade de utilização dos critérios de reequilíbrio de contratos regidos pela 

Lei Federal nº 8.666/93 devido à brusca variação cambial nos contratos de concessão rodoviária 

decorre do fato de ambos os instrumentos serem regidos pelo art. 37, XXI, da Constituição Federal 

– norma que estabelece a necessidade de manutenção das condições efetivas da proposta. 

A consolidação das pesquisas jurisprudenciais realizadas no STJ e no TCU 

demonstra que o tema foi objeto de análise quase de forma concomitante por esses dois tribunais: 

STJ TCU 

 2000 – A brusca variação cambial ocorrida em 1999 seria 

de responsabilidade da administração e, portanto, o evento 

seria sujeito à teoria da imprevisão, nos termos do art. 65, 

II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 

2002 – Contratos sujeitos a crises 

cambiais se enquadram nas hipóteses 

de reequilíbrio da Lei Federal nº 

8.666/93 

 

X 

2004, 2005, 2016 e 2018 – 

Inaplicabilidade da teoria da 

2005 – O TCU reiterou a aplicação do reequilíbrio descrito 

no art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 devido à 
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imprevisão em decorrência da 

maxidesvalorização cambial devido a 

crises econômicas no âmbito da Lei 

Federal nº 8.666/93. O particular teria 

meios de se precaver da volatização 

do mercado financeiros e de capitais. 

variação cambial desde que comprovado que o desequilíbrio 

contratual decorrente da variação cambial decorreu de fato 

imprevisível, de consequências incalculáveis e retardou ou 

impediu a sua execução 

2010 – A mera variação cambial em regime de câmbio 

flutuante não daria ensejo ao reequilíbrio de contratos 

administrativos e que seria escolha negocial inerente ao 

gerenciamento dos riscos da atividade empresarial a não 

contratação de hedge cambial, amplamente ofertado por 

instituições financeiras, e/ou a não manutenção de estoque 

de produtos suficiente a fim de se proteger de brusca 

variação nos preços dos insumos 

2011 – O TCU afirmou a possibilidade de utilização dos 

parâmetros firmados para reequilíbrio de contratos regidos 

pela Lei Federal nº 8.666/93 devido a variação cambial para 

o reequilíbrio de contratos de concessão rodoviária federal 

regidos pela Lei Federal nº 8.987/97. 

2013 – O TCU estabeleceu novo parâmetro para análise dos 

pleitos de reequilíbrio devido à brusca variação cambial no 

âmbito da Lei Federal nº 8.666/93: a necessidade de 

comprovação do aumento do custo global do contrato 

2013, 2014 e 2015 – Os pleitos de reequilíbrio regidos pela 

Lei Federal nº 8.666/93 devido à variação cambial deveriam 

ser instruídos com documentos que demonstrassem que a 

variação dos insumos não era prevista pelo mercado 

mediante a apresentação dos custos efetivamente incorridos 

2017 – A mera variação cambial não 

é suficiente para deferimento do 

reequilíbrio no âmbito da Lei Federal 

nº 8.666/93 

2017 – Consolidação dos critérios que devem ser 

observados para o reconhecimento da variação cambial 

como risco da administração em consulta em tese ao TCU, 

quais sejam: 
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(v) produção de consequências incalculáveis e não 

passíveis de previsão pelo gestor médio quando da 

vinculação contratual; 

(vi) rompimento severo na equação econômico-

financeira impondo onerosidade excessiva a uma das partes. 

Para tanto, a variação cambial deve fugir da flutuação 

cambial típica do regime de câmbio flutuante; 

(vii) elevação nos custos que retarde ou impeça a 

execução do contrato, nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei 

Federal nº 8.666/93; e 

(viii) lastro do pleito via apresentação de documentos que 

analisem o custo global versus o impacto sofrido, conforme 

consignado no Acórdãos nº 1.466/2013. 

2018 – Reconhecimento do 

reequilíbrio de contrato público 

regido pela Lei Federal nº 8.666/93 

devido a variação cambial face a 

comprovação do prejuízo 

 

 

X 

Inexistência, no STJ, de discussões 

em relação ao reequilíbrio de 

contratos federais de rodovia devido 

à variação cambial. 

 

X 

 

 

A pesquisa jurisprudencial revelou ainda que o TCU desenvolveu critérios mais 

elaborados na análise do tema ao estabelecer a possibilidade de utilização dos critérios de 

reequilíbrio de contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/93 à Lei nº 8.987/95 e a necessidade de 

comprovação de que o custo global aumentou devido ao substancial impacto cambial sofrido. 

A pesquisa, no entanto, não pôde revelar se as alterações contratuais realizadas pela 

ANTT refletiram o entendimento jurisprudencial construído no decorrer dos anos ou vice-versa. 
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Não obstante a pesquisa jurisprudencial apresente critérios norteadores para o 

reequilíbrio de contratos regidos pela Lei nº 8.987/95 devido à brusca variação do câmbio, a 

utilização desses preceitos apenas conferiria segurança jurídica às concessionárias caso a ANTT 

os reconhecesse como válidos e essenciais para a análise de pleitos dessa natureza. 

A manifestação da ANTT sobre o tema não precisaria vir descrita em cada um dos 

editais de concessão rodoviária – bastaria a publicação de orientação com a indicação dos critérios 

a serem observados em pleitos de reequilíbrio devido à brusca variação cambial. 

Adicionalmente as diretrizes da ANTT quanto aos critérios a serem observados em 

pleitos de reequilíbrio em caso de substancial variação cambial, entendo que os mecanismos de 

compartilhamento dos riscos cambiais adotados pela ANTT, em 2021, e pela ARTESP, a partir de 

2017, representam a prática contratual mais moderna de compartilhamento dos impactos dos riscos 

cambiais na obtenção de financiamentos. 

Enquanto, no entanto, omissa a ANTT sobre os critérios a serem observados em 

pleitos de reequilíbrio devido à brusca variação cambial, recomendaria às concessionárias que 

sejam elaboradas perguntas na fase de consulta pública e de questionamentos, tendo em vista que 

quaisquer esclarecimentos prestados com relação ao edital passam a integrar seus termos, 

vinculando a administração pública e os licitantes36. 

 
36 É prática necessária, prevista no próprio art., VIII, que a Administração forneça esclarecimentos sobre as regras 

Editalícias. A resposta formulada administrativamente apresenta cunho vinculante para todos os envolvidos, sendo 

impossível invocar o princípio da vinculação ao edital para negar eficácia à resposta apresentada pela própria 

administração”. MARÇAL, Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 2014, 16ª ed., p. 534. 

“Prosseguindo o julgamento, a Seção, por maioria, concedeu o writ a fim de que as impetrantes possam habilitar-se à 

fase subseqüente de procedimento licitatório, reconhecendo o direito líquido e certo das demandantes na participação 

do mesmo. Mormente por ter sido considerado nulo o despacho de ministro de Estado, publicado no diário 

oficial, homologando pareceres, em sede de recurso administrativo, contrariamente às regras contidas nos 

esclarecimentos prestados em complemento ao edital, o qual é de natureza vinculante, após comunicado a todos 

os interessados”. Precedente citado: REsp 198.665-RJ, DJ 3/5/1999.” (STJ, MS 13.005-DF, Rel. Min. Denise Arruda, 

julgado em 10/10/2007). 

“8. Considerando que os esclarecimentos prestados administrativamente, emitidos justamente para responder a 

questionamento da ora recorrente, possuem natureza vinculante para todos os licitantes, não se poderia admitir, 

quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório. Tal 

entendimento, conforme consignado pelo Secretário, encontra amparo em decisão do Superior Tribunal de Justiça. No 

âmbito desta Corte, o Acórdão 130/2014-Plenário traz posicionamento na mesma linha.” (TCU, Acórdão 299/2015, 

Plenário, Rel. Min. Vital do Rego.) (g.n) 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=MS13005
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Os questionamentos perpassariam pelo esclarecimento do que seria considerado 

impacto cambial extraordinário e de como a concessionária deveria comprová-lo (e.g. pela 

comprovação de que o particular se precaveu contra o risco cambial, o impacto produziu 

consequência incalculáveis e não passíveis de previsão pelo gestor médio, o impacto tornou o 

contrato excessivamente oneroso e impediu ou retardou a sua execução, o impacto a partir da 

análise de custo global versus impacto sofrido). 

VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

NESTER, Alexandre Wagner. Crise econômica e equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

administrativo. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 27, maio 2009. 

Disponível em https://www.justen.com.br/pdfs/IE27/IE%2027%20-%20Nester%20-

%20crise%20e%20equilibtrio%20econ%20financ.pdf . Acesso em 24/02/2022. 

 

NÓBREGA, Marcos. BRUTO, Marcelo. Risco cambial em contratos de concessão. p. 271-279. 

In: BOCKMANN MOREIRA, Egon. Tratado do Equilíbrio Econômico-financeiro: Contratos 

Administrativos, Concessões, Parcerias Público-privadas, Taxa Interna de Retorno, Prorrogação 

Antecipada e Relicitação. Ed. Forum, São Paulo, 2020. 

 

GARCIA, Flavio Amaral. Concessões, parceria e regulação. Ed. Malheiros, São Paulo, 2019, pg. 

36/38. 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12ª 

Edição. Editora Dialética. São Paulo, 2008, pg. 728. 

 

JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, 16ª ed., p. 534. 

 

MONTEIRO, Vera. Concessões. Ed. Malheiros, São Paulo, 2010. 

 

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Contratual. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

2013, pg. 46/63. 

https://www.justen.com.br/pdfs/IE27/IE%2027%20-%20Nester%20-%20crise%20e%20equilibtrio%20econ%20financ.pdf
https://www.justen.com.br/pdfs/IE27/IE%2027%20-%20Nester%20-%20crise%20e%20equilibtrio%20econ%20financ.pdf


34 
 

 

PINTO, Marcos Barbosa. A repartição de riscos nas parcerias públicos privadas. Revista do 

BNDES, Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, p. 155-182, jun. 2006. Disponível em: 

file:///C:/Users/mmattoso/Downloads/RB%2025%20Reparti%C3%A7%C3%A3o%20de%20Ris

cos%20nas%20Parcerias%20P%C3%BAblico-Privadas_P_BD.pdf. Acesso em 21/02/2022 

 

GUASCH, J. L. Granting and renegotiating infrastructure concessions: doing it right. World Bank 

Institute Development Studies, 2004. 

WINPENNY, James. Guaranteeing development? The impact of financial guarantees. Paris: 

OECD Development Centre, 2005. 

 

RIBEIRO, Maurício Portugal. ENGLER PINTO, Gabriela Miniussi. Aumento da eficiência 

operacional de infraestrutura existente versus a sua expansão: e se o concessionário conseguir 

cumprir os indicadores de serviço contratuais sem fazer aquela obra que o Poder Concedente ou a 

agência reguladora imaginava necessária? 2015. Disponível na internet. 

 

ROSSI, Pedro. Taxa de câmbio e política cambial no Brasil: teoria, institucionalidade, papel da 

arbitragem e da especulação. Ed. FGV, Rio de Janeiro, 2016. 

 

  

file:///C:/Users/mmattoso/Downloads/RB%2025%20RepartiÃ§Ã£o%20de%20Riscos%20nas%20Parcerias%20PÃºblico-Privadas_P_BD.pdf
file:///C:/Users/mmattoso/Downloads/RB%2025%20RepartiÃ§Ã£o%20de%20Riscos%20nas%20Parcerias%20PÃºblico-Privadas_P_BD.pdf


35 
 

VIII. ANEXO I: BREVE ANÁLISE DAS NOTAS EXPLICATIVAS DAS 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 

 

 1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA 

Contração de 

empréstimo em 

Ecoponte S37 Fernão Dias S/M ECO10 S38 

Nova Dutra S39 Litoral Sul S/M ECO050 S/M 

 
37 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 1998. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e3cf6c2d-a270-57f6-6557-fe6cd2e1f978. Acesso em 15/02/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 1999. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1ab9ccfd-d301-4929-337b-1176044a8e0a. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2000. Disponível em: http://portal-

hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/2000__1999__demonstracoes.pdf. Acesso em 15/02/2021.Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2001. Disponível em: http://portal-

hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/2001__2001__demonstracoes.pdf. Acesso em 15/02/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2002. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/863ae62f-b9d3-3d26-7fc5-512325e0950b. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2003. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/513f93ea-9d2b-75e2-4939-777218a1296a. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2004. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/375123f2-b3ef-033a-5feb-b5bc345b8f14. Acesso em 15/02/202. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2005. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/01159793-6ebb-aba0-0248-43a5b48a1940. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2006. Disponível em: http://portal-

hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_06.pdf. Acesso em 19/02/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2007. Disponível em: http://portal-

hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_07.pdf. Acesso em 19/02/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2008. Disponível em: http://portal-

hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_08.pdf. Acesso em 19/02/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2009. Disponível em: 

file:///C:/Users/mmattoso/Downloads/dezembro_2009ponte%20(1).pdf. Acesso em 19/02/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em: http://portal-

hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/dfp_2010_ponterioniteroi.pdf. Acesso em 19/02/2021 
38 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2014.pdf/76a0f0dc-12b0-d251-d189-12e26586f6b2?t=1593269727300. Acesso em 12/01/2021 
39  Notas explicativas das demonstrações de resultado de 1995 e 1996. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+1995+e+1996.pdf/2d313229-be53-b292-584d-

6fcbc894deec?t=1593123843863. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 1997 

e 1998. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+1997+e+1998.pdf/8f64ec54-f714-49f5-e72e-

f6b62f699853?t=1593123856377. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 1999 

e 2000. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+1999+e+2000.pdf/b463697c-c124-a16f-ae1b-

337af4f859d0?t=1593123859810. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2000 

e 2001. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2000+e+2001.pdf/c5e0ad8a-199b-acf4-6beb-

048f1b276cfe?t=1593123864180. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2002 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e3cf6c2d-a270-57f6-6557-fe6cd2e1f978.
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1ab9ccfd-d301-4929-337b-1176044a8e0a
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/2000__1999__demonstracoes.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/2000__1999__demonstracoes.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/2001__2001__demonstracoes.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/2001__2001__demonstracoes.pdf
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/863ae62f-b9d3-3d26-7fc5-512325e0950b.%20Acesso%20em%2015/02/2021
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/513f93ea-9d2b-75e2-4939-777218a1296a
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/375123f2-b3ef-033a-5feb-b5bc345b8f14
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/01159793-6ebb-aba0-0248-43a5b48a1940
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_06.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_06.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_07.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_07.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_08.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_08.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/dfp_2010_ponterioniteroi.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/dfp_2010_ponterioniteroi.pdf
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2014.pdf/76a0f0dc-12b0-d251-d189-12e26586f6b2?t=1593269727300
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2014.pdf/76a0f0dc-12b0-d251-d189-12e26586f6b2?t=1593269727300
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+1995+e+1996.pdf/2d313229-be53-b292-584d-6fcbc894deec?t=1593123843863
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+1995+e+1996.pdf/2d313229-be53-b292-584d-6fcbc894deec?t=1593123843863
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+1997+e+1998.pdf/8f64ec54-f714-49f5-e72e-f6b62f699853?t=1593123856377
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+1997+e+1998.pdf/8f64ec54-f714-49f5-e72e-f6b62f699853?t=1593123856377
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+1999+e+2000.pdf/b463697c-c124-a16f-ae1b-337af4f859d0?t=1593123859810
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+1999+e+2000.pdf/b463697c-c124-a16f-ae1b-337af4f859d0?t=1593123859810
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2000+e+2001.pdf/c5e0ad8a-199b-acf4-6beb-048f1b276cfe?t=1593123864180
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2000+e+2001.pdf/c5e0ad8a-199b-acf4-6beb-048f1b276cfe?t=1593123864180
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moeda 

estrangeira 

Concer S40 Planalto Sul S/M Concebra S/M 

CRT S/M Régis 

Bittencourt 

S/M Rota do 

Oeste 

S/M 

Concepa S/M Aut. 

Fluminense 

S/M Sul 

Matogros

sensse 

S/M 

Transbrasiliana S/M BR040 S/M 

 
e 2003. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2002+e+2003.pdf/3c8435f0-f20c-72c8-8fe0-

95df3ed26ea5?t=1593123870000. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2003 

e 2004. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2003+e+2004.pdf/b10da40e-9218-4c7f-ad9f-

48b4399c3b2d?t=1593123876883. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2005 e 2006. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2005+e+2006.pdf/cbaf7103-8983-8167-f66d-

b5a5fa46f434?t=1593123887497. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. 

Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2015.pdf/71637ff1-b6d3-dea5-

451e-3497a6c4cc62?t=1593123912727. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado 

de 2016. Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-

05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de 

resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-

0c745597d896?t=1593123913727. Acesso em 15/02/2021 
40 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2003. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/5d559832-c674-18b6-1cf0-4313594f9045. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2004. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fa926ff7-134e-c735-e930-00904a97408c. Acesso em 15/02/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2005. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e0145ec8-24b5-c55e-6725-bf227bfd86ff. Acesso em 15/02/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2006. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/90961eaa-838d-a2af-7e92-2436305d631c. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2007. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e44f5359-18d4-2c34-4cff-2b94a6a60090. Acesso em 15/02/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2008. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/dcf46ed3-3bc2-5939-1861-65e7e3021008. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2009. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/d00ee7bb-a19c-765a-fd85-193cf8865c7f. Acesso em 15/02/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/449ce4e8-0933-99bd-9db0-d6c9bff3b66b. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e7249862-1ac5-a946-3d38-06af65b4fd21. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2012.pdf/0edd337f-33ca-46d9-eb00-

cbdf110091da?t=1593274502093. Acesso em 16/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2013. Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2013.pdf/23a9bf06-acf8-

dbdb-e987-e1c59efa96b9?t=1593274503230. Acesso em 16/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de 

resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2014.pdf/e2b83ba7-7c67-76d1-f270-

04446c3369d8?t=1593274505450. Acesso em 16/02/2021 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2002+e+2003.pdf/3c8435f0-f20c-72c8-8fe0-95df3ed26ea5?t=1593123870000
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2002+e+2003.pdf/3c8435f0-f20c-72c8-8fe0-95df3ed26ea5?t=1593123870000
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2003+e+2004.pdf/b10da40e-9218-4c7f-ad9f-48b4399c3b2d?t=1593123876883
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2003+e+2004.pdf/b10da40e-9218-4c7f-ad9f-48b4399c3b2d?t=1593123876883
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2005+e+2006.pdf/cbaf7103-8983-8167-f66d-b5a5fa46f434?t=1593123887497
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2005+e+2006.pdf/cbaf7103-8983-8167-f66d-b5a5fa46f434?t=1593123887497
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2015.pdf/71637ff1-b6d3-dea5-451e-3497a6c4cc62?t=1593123912727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2015.pdf/71637ff1-b6d3-dea5-451e-3497a6c4cc62?t=1593123912727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/5d559832-c674-18b6-1cf0-4313594f9045
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fa926ff7-134e-c735-e930-00904a97408c
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e0145ec8-24b5-c55e-6725-bf227bfd86ff
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/90961eaa-838d-a2af-7e92-2436305d631c
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e44f5359-18d4-2c34-4cff-2b94a6a60090
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/dcf46ed3-3bc2-5939-1861-65e7e3021008
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/d00ee7bb-a19c-765a-fd85-193cf8865c7f
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/449ce4e8-0933-99bd-9db0-d6c9bff3b66b
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e7249862-1ac5-a946-3d38-06af65b4fd21
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2012.pdf/0edd337f-33ca-46d9-eb00-cbdf110091da?t=1593274502093
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2012.pdf/0edd337f-33ca-46d9-eb00-cbdf110091da?t=1593274502093
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2013.pdf/23a9bf06-acf8-dbdb-e987-e1c59efa96b9?t=1593274503230
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2013.pdf/23a9bf06-acf8-dbdb-e987-e1c59efa96b9?t=1593274503230
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2014.pdf/e2b83ba7-7c67-76d1-f270-04446c3369d8?t=1593274505450
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2014.pdf/e2b83ba7-7c67-76d1-f270-04446c3369d8?t=1593274505450
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Rodovia do 

Aço 

S/M BR153 S/M 

Via Bahia S/M Ecoponte S/M 

Utilização de 

comitês 

Ecoponte S41 Fernão Dias S/M ECO101 S/M 

Nova Dutra S42 Litoral Sul S/M ECO050 S/M 

 
41 Entre 2008 e 2014, a Ecoponte se utilizava do comitê financeiro da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), 

controladora de ambas, para orientar a política e estrutura financeira de suas concessões. O comitê financeiro da CCR 

auxiliava as concessionárias em análises relacionadas a obtenção de empréstimos e refinanciamentos de dívidas de 

longo prazo, análise de risco, exposições ao câmbio e custo-benefício da contratação de operações de hedge, dentre 

outros. A imparcialidade do comitê financeiro da CCR era resguardada por sua composição mista de conselheiros 

indicados pelos acionistas controladores e de conselheiros independentes. Notas explicativas das demonstrações de 

resultado de 2008. Disponível em: http://portal-
hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_08.pdf.. Acesso em 19/02/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2009. Disponível em: 

file:///C:/Users/mmattoso/Downloads/dezembro_2009ponte%20(1).pdf.. Acesso em 19/02/2021.. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em: http://portal-
hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/dfp_2010_ponterioniteroi.pdf.. Acesso em 19/02/2021.. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/45c8b6c2-5aa9-d287-8226-f333ee4b601e. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1e2cd6f1-d9f7-e1a0-24d7-fa9c9e04f615. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/612265ab-5cc3-bc0b-c43a-92537a0c1717. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/7fac2a8a-66ec-1be9-fa47-12a1cb6ac180 . Acesso em 15/02/2021.  
42 A Nova Dutra, assim como ocorreu com a Ecoponte, também utilizou o comitê financeiro da CCR, mas entre 2007 

e 2010 e entre 2015 e 2018. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2006/2007. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2006+e+2007.pdf/68f9cc08-0f06-28ee-
7ae9-ee6e5ce05fb3?t=1593123894187. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado 

de 2007/2008. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2007+e+2008.pdf/8c12cc5e-5813-272d-
e98a-7dd449fc74dd?t=1593123903593. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado 

de 2008/2009. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2009.pdf/bb213253-a61e-da7a-b6f9-
6fb2500baaf4?t=1593123904177. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2009/2010. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2010.pdf/f5e87057-b16a-c074-1a8e-
9a138dd249a8?t=1593123905013. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2010/2011. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2011.pdf/48a76376-94b7-4d6e-e33f-
3d4b0ed974a9?t=1593123906017. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2015. Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2015.pdf/71637ff1-
b6d3-dea5-451e-3497a6c4cc62?t=1593123912727  Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de 

resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-
0c745597d896?t=1593123913727. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2017. Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-
05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações 

de resultado de 2018. Disponível em: 

http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_08.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/relatorio_ponte_31_12_08.pdf
file:///C:/Users/mmattoso/Downloads/dezembro_2009ponte%20(1).pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/dfp_2010_ponterioniteroi.pdf
http://portal-hml.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/dfp_2010_ponterioniteroi.pdf
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/45c8b6c2-5aa9-d287-8226-f333ee4b601e
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1e2cd6f1-d9f7-e1a0-24d7-fa9c9e04f615
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/612265ab-5cc3-bc0b-c43a-92537a0c1717
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/7fac2a8a-66ec-1be9-fa47-12a1cb6ac180
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2006+e+2007.pdf/68f9cc08-0f06-28ee-7ae9-ee6e5ce05fb3?t=1593123894187
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2006+e+2007.pdf/68f9cc08-0f06-28ee-7ae9-ee6e5ce05fb3?t=1593123894187
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2007+e+2008.pdf/8c12cc5e-5813-272d-e98a-7dd449fc74dd?t=1593123903593
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2007+e+2008.pdf/8c12cc5e-5813-272d-e98a-7dd449fc74dd?t=1593123903593
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2009.pdf/bb213253-a61e-da7a-b6f9-6fb2500baaf4?t=1593123904177
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2009.pdf/bb213253-a61e-da7a-b6f9-6fb2500baaf4?t=1593123904177
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2010.pdf/f5e87057-b16a-c074-1a8e-9a138dd249a8?t=1593123905013
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2010.pdf/f5e87057-b16a-c074-1a8e-9a138dd249a8?t=1593123905013
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2011.pdf/48a76376-94b7-4d6e-e33f-3d4b0ed974a9?t=1593123906017
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2011.pdf/48a76376-94b7-4d6e-e33f-3d4b0ed974a9?t=1593123906017
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2015.pdf/71637ff1-b6d3-dea5-451e-3497a6c4cc62?t=1593123912727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2015.pdf/71637ff1-b6d3-dea5-451e-3497a6c4cc62?t=1593123912727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
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financeiros para 

analisar o risco 

cambial 

Concer S/M Planalto Sul S/M Concebra S/M 

CRT S/M Régis 

Bittencourt 

S/M Rota do 

Oeste 

S/M 

Concepa S/M Aut. 

Fluminense 

S/M Sul 

Matogros

sensse 

S43 

Transbrasiliana S/M BR040 S/M 

Rodovia do 

Aço 

S/M BR153 S/M 

Via Bahia S/M Ecoponte S/M 

Menção do 

impacto da 

variação 

cambial 

Ecoponte S/M Fernão Dias S/M ECO101 S44 

Nova Dutra S/M Litoral Sul S/M ECO050 S/M 

Concer S45 Planalto Sul S/M Concebra S/M 

CRT S/M Régis 

Bittencourt 

S/M Rota do 

Oeste 

S/M 

 
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1076162/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-
+2018.pdf/4f5f34e7-9995-fa6f-28d2-8f414ae762c5?t=1593281769993. Acesso em 15/02/2021. 
43 Em 2015, 2016 e 2018 a concessionária afirmou utilizar o Conselho Financeiro da CCR para avaliar e dirimir o 

risco cambial. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6fb98c51-a8f6-068f-9659-ce2752c1c9c6. Acesso em 28/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/c9257728-e8d8-e0b5-e416-4ad809e110b6. Acesso em 28/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8e7eb0af-75f9-d0cf-7cd9-1185dc4fa17b. Acesso em 28/01/2021 
44Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2015.pdf/047cb739-df21-f5cb-3617-a915e441989c?t=1593269730767. Acesso em 12/01/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2016.pdf/051eef90-1753-7b62-2b30-550cc55eb7e9?t=1593269732387. Acesso em 12/01/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2017.pdf/532c4902-3b0c-988b-7da6-fab8be5cc39f?t=1593269733167. Acesso em 12/01/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2018.pdf/df210058-084c-2480-1605-1a45006c4f50?t=1593269734837. Acesso em 12/01/2021 
45 Em 2008 e em 2016 a Concer afirmou não possuir contratos sujeitos a variações cambiais que afetassem 

significativamente o negócio, motivo pelo qual não estaria exposta a tal risco de crédito. Notas explicativas das 

demonstrações de resultado de 2008. Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/f91e09d9-95f7-

4da6-7b38-b58b88205055. Acesso em 16/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/18bee61e-bf6d-9e49-2ea9-bf02fbe0dbe9. Acesso em 01/11/2020 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1076162/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/4f5f34e7-9995-fa6f-28d2-8f414ae762c5?t=1593281769993
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1076162/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/4f5f34e7-9995-fa6f-28d2-8f414ae762c5?t=1593281769993
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6fb98c51-a8f6-068f-9659-ce2752c1c9c6.%20Acesso%20em%2028/01/2021
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/c9257728-e8d8-e0b5-e416-4ad809e110b6
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8e7eb0af-75f9-d0cf-7cd9-1185dc4fa17b
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2015.pdf/047cb739-df21-f5cb-3617-a915e441989c?t=1593269730767
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2015.pdf/047cb739-df21-f5cb-3617-a915e441989c?t=1593269730767
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2016.pdf/051eef90-1753-7b62-2b30-550cc55eb7e9?t=1593269732387
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2016.pdf/051eef90-1753-7b62-2b30-550cc55eb7e9?t=1593269732387
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2017.pdf/532c4902-3b0c-988b-7da6-fab8be5cc39f?t=1593269733167
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2017.pdf/532c4902-3b0c-988b-7da6-fab8be5cc39f?t=1593269733167
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/df210058-084c-2480-1605-1a45006c4f50?t=1593269734837
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/df210058-084c-2480-1605-1a45006c4f50?t=1593269734837
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/f91e09d9-95f7-4da6-7b38-b58b88205055
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/f91e09d9-95f7-4da6-7b38-b58b88205055
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/18bee61e-bf6d-9e49-2ea9-bf02fbe0dbe9
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Concepa S/M Aut. 

Fluminense 

S/M Sul 

Matogros

sensse 

S46 

Transbrasiliana S/M BR040 S47 

Rodovia do 

Aço 

S48 BR153 S/M 

Via Bahia S/M Ecoponte S49 

Existência de 

operações de 

câmbio 

Ecoponte S/M Fernão Dias S/M ECO101 S/M 

Nova Dutra S/M Litoral Sul S/M ECO050 S/M 

Concer S/M Planalto Sul S/M Concebra S/M 

CRT N50 Régis 

Bittencourt 

S/M Rota do 

Oeste 

S/M 

 
46 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fec5ec33-fbd3-d8dd-bdd5-b08f4f5b7134. Acesso em 28/01/2021 
47 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6a2d4b6f-f6cb-3455-546d-2851c0a2d2d9. Acesso em 28/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e76934d4-9673-a448-9e60-e8b6d53d3711. Acesso em 28/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6f7663de-6d79-b601-8b8b-92abfe1870f4. Acesso em 28/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1ac8f603-2cdf-ab69-415a-3fd8305b8c8c. Acesso em 28/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/b465b46c-ccb0-5c19-605d-d36d29832992. Acesso em 28/01/2021. 
48 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/ab8faa8d-e529-c651-2def-cc4ee92ef55d . Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fb243934-916e-fd37-4c53-17acbf9c19e6. Acesso em 09/01/2021 
49 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/b5279a4f-2c45-428f-22c6-7c3df9d49f3c. Acesso em 28/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/0aa8241b-a798-6307-390e-0e19cf08037f. Acesso em 28/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2dea2d37-02b8-8ce2-4ee4-26534b8d441b. Acesso em 28/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2018. 'Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/280b1ef3-accd-d785-5b79-8ad52454998a. Acesso em 28/01/2021. 
50 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010 e 2009. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2010.pdf/965e21b3-8df4-9a90-b2ec-

0dda4c59aefb?t=1593275098243. Acesso em 01/11/2020. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2011. Disponível em https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2011.pdf/4b50131a-ba99-

a7c1-5aa6-40ef7cf58872?t=1593275100937. Acesso em 01/11/2020. Notas explicativas das demonstrações de 

resultado de 2012. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2012.pdf/43515162-362a-8476-db7e-

960d31e79422?t=1593275102360. Acesso em 01/11/2020. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2012 e 2013. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fec5ec33-fbd3-d8dd-bdd5-b08f4f5b7134
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6a2d4b6f-f6cb-3455-546d-2851c0a2d2d9.%20Acesso%20em%2028/01/2021
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e76934d4-9673-a448-9e60-e8b6d53d3711
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6f7663de-6d79-b601-8b8b-92abfe1870f4
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1ac8f603-2cdf-ab69-415a-3fd8305b8c8c
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/b465b46c-ccb0-5c19-605d-d36d29832992.%20Acesso%20em%2028/01/2021
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/ab8faa8d-e529-c651-2def-cc4ee92ef55d
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fb243934-916e-fd37-4c53-17acbf9c19e6
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/b5279a4f-2c45-428f-22c6-7c3df9d49f3c
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/0aa8241b-a798-6307-390e-0e19cf08037f.%20Acesso%20em%2028/01/2021
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2dea2d37-02b8-8ce2-4ee4-26534b8d441b
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/280b1ef3-accd-d785-5b79-8ad52454998a
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2010.pdf/965e21b3-8df4-9a90-b2ec-0dda4c59aefb?t=1593275098243
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2010.pdf/965e21b3-8df4-9a90-b2ec-0dda4c59aefb?t=1593275098243
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2011.pdf/4b50131a-ba99-a7c1-5aa6-40ef7cf58872?t=1593275100937
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2011.pdf/4b50131a-ba99-a7c1-5aa6-40ef7cf58872?t=1593275100937
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2012.pdf/43515162-362a-8476-db7e-960d31e79422?t=1593275102360
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2012.pdf/43515162-362a-8476-db7e-960d31e79422?t=1593275102360
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Concepa N51 Aut. 

Fluminense 

S/M Sul 

Matogros

sensse 

S/M 

Transbrasiliana S/M BR040 S/M 

Rodovia do 

Aço 

S/M BR153 S/M 

Via Bahia S/M Ecoponte S/M 

Importação de 

insumos  

Ecoponte S/M Fernão Dias S/M ECO101 S/M 

Nova Dutra S/M Litoral Sul S/M ECO050 S/M 

Concer N52 Planalto Sul S/M Concebra N53 

 
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2013.pdf/2e6253a1-0a7e-0729-646c-

148d4090dc4a?t=1593275104173. Acesso em 01/11/2020. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2014. Disponível em https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2014.pdf/7a8cd617-e8ec-

f861-2c9f-e8c291374d55?t=1593275106393. Acesso em 01/11/2020. Notas explicativas das demonstrações de 

resultado de 2016. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2016.pdf/68d94e0a-0c2f-13c6-5e8d-

2254a6687daa?t=1593275109120. Acesso em 01/11/2020. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2017. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2017.pdf/8a732d70-30e6-617a-7884-1c014c5f728e?t=1593275110903 . Acesso em 01/11/2020. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2018.pdf/4897188a-5295-c880-01af-a3fe4a9606ba?t=1593275112390. Acesso em 01/11/2020 
51 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2004. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/5dc60e30-0e7e-99a4-dc15-2d0611a67a9d . Acesso em 01/11/2020. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2005. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/626e5407-0531-a147-1851-c10298c6b23f . Acesso em 01/11/2020. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2006. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/43eef7d2-3b65-7d8f-f482-f696722ea306 . Acesso em 01/11/2020 
52 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/a1576204-4504-a17f-be13-4c45ea190679 . Acesso em 01/11/2020. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fbd63e05-276c-7e3e-ea75-1eeda2dca2d0 . Acesso em 01/11/2020. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/82768f5c-5138-fe9c-3e11-7f7f4dd822fa . Acesso em 01/11/2020. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em https://portal.antt.gov.br/concepa . Acesso em 

01/11/2020. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/dc5e9ba5-df96-6bd1-2645-246c0c5b818b . Acesso em 01/11/2020. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/7eca0f70-8346-9cf9-c0f9-0d353248ab77 . Acesso em 01/11/2020 
53Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2014.pdf/d07dbcd6-b03e-e384-cfd6-4c692bf11f7a?t=1593105148887. Acesso em 28/01/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2015.pdf/bd9e21cb-cafb-d0a2-88b5-c4f89c6dbc08?t=1593105243723. Acesso em 28/01/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2013.pdf/2e6253a1-0a7e-0729-646c-148d4090dc4a?t=1593275104173
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2013.pdf/2e6253a1-0a7e-0729-646c-148d4090dc4a?t=1593275104173
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2014.pdf/7a8cd617-e8ec-f861-2c9f-e8c291374d55?t=1593275106393
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2014.pdf/7a8cd617-e8ec-f861-2c9f-e8c291374d55?t=1593275106393
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2016.pdf/68d94e0a-0c2f-13c6-5e8d-2254a6687daa?t=1593275109120
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Dezembro+de+2016.pdf/68d94e0a-0c2f-13c6-5e8d-2254a6687daa?t=1593275109120
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2017.pdf/8a732d70-30e6-617a-7884-1c014c5f728e?t=1593275110903
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2017.pdf/8a732d70-30e6-617a-7884-1c014c5f728e?t=1593275110903
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/4897188a-5295-c880-01af-a3fe4a9606ba?t=1593275112390
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071936/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/4897188a-5295-c880-01af-a3fe4a9606ba?t=1593275112390
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/5dc60e30-0e7e-99a4-dc15-2d0611a67a9d
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/626e5407-0531-a147-1851-c10298c6b23f
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/43eef7d2-3b65-7d8f-f482-f696722ea306
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/a1576204-4504-a17f-be13-4c45ea190679
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fbd63e05-276c-7e3e-ea75-1eeda2dca2d0
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/82768f5c-5138-fe9c-3e11-7f7f4dd822fa
https://portal.antt.gov.br/concepa
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/dc5e9ba5-df96-6bd1-2645-246c0c5b818b
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/7eca0f70-8346-9cf9-c0f9-0d353248ab77
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2014.pdf/d07dbcd6-b03e-e384-cfd6-4c692bf11f7a?t=1593105148887
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2014.pdf/d07dbcd6-b03e-e384-cfd6-4c692bf11f7a?t=1593105148887
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2015.pdf/bd9e21cb-cafb-d0a2-88b5-c4f89c6dbc08?t=1593105243723
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2015.pdf/bd9e21cb-cafb-d0a2-88b5-c4f89c6dbc08?t=1593105243723
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CRT S/M Régis 

Bittencourt 

S/M Rota do 

Oeste 

S/M 

Concepa S/M Aut. 

Fluminense 

S/M Sul 

Matogros

sensse 

S/M 

Transbrasiliana N54 BR040 S/M 

Rodovia do 

Aço 

S/M BR153 S/M 

Via Bahia S/M Ecoponte S/M 

 
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2016.pdf/b2414fcf-197f-0e4f-1de5-531d93cb8088?t=1593105265450. Acesso em 28/01/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2017.pdf/c8110b1e-f5db-9094-d7fa-3f8df8bfc168?t=1593105302577. Acesso em 28/01/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2018.pdf/e183757b-0eb7-853a-4fb8-750e52c6dfa3?t=1593105353230. Acesso em 28/01/2021 
54 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/10e55808-d042-1a90-251c-d77f9bde4e09 Acesso em 11/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/aadb6750-6ad3-b31c-d39f-cdbfc112b1a1 Acesso em 11/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/03a658b3-b82f-318e-4632-c7bf132d3cee. Acesso em 11/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/c88882c3-a9e4-b975-63ce-6637c0f88087. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/c58334ce-6621-3238-8890-c1b1ba28739e. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/21e25fbe-03b7-c042-f442-ecb91101fdd6. Acesso em 11/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em: Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/95724621-963a-9489-3f8f-e35ccc3717c6. Acesso em 11/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8521324d-586a-aaa6-5acc-7128999630fc. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/95724621-963a-9489-3f8f-e35ccc3717c6. Acesso em 11/01/2021 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2016.pdf/b2414fcf-197f-0e4f-1de5-531d93cb8088?t=1593105265450
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2016.pdf/b2414fcf-197f-0e4f-1de5-531d93cb8088?t=1593105265450
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2017.pdf/c8110b1e-f5db-9094-d7fa-3f8df8bfc168?t=1593105302577
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2017.pdf/c8110b1e-f5db-9094-d7fa-3f8df8bfc168?t=1593105302577
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/e183757b-0eb7-853a-4fb8-750e52c6dfa3?t=1593105353230
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/954020/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/e183757b-0eb7-853a-4fb8-750e52c6dfa3?t=1593105353230
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/10e55808-d042-1a90-251c-d77f9bde4e09%20Acesso%20em%2011/01/2021
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/aadb6750-6ad3-b31c-d39f-cdbfc112b1a1%20Acesso%20em%2011/01/2021
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/03a658b3-b82f-318e-4632-c7bf132d3cee
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/c88882c3-a9e4-b975-63ce-6637c0f88087
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/c58334ce-6621-3238-8890-c1b1ba28739e
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/21e25fbe-03b7-c042-f442-ecb91101fdd6
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/95724621-963a-9489-3f8f-e35ccc3717c6
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8521324d-586a-aaa6-5acc-7128999630fc
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/95724621-963a-9489-3f8f-e35ccc3717c6
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Ecoponte S/M Fernão Dias N55 ECO101 S56 

Nova Dutra S/M Litoral Sul N57 ECO050 S58 

 
55 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8fd0ffec-4d57-b1f1-9a3b-167a9186e83f . Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/08d8372a-38d6-94cf-9d3d-a536f471e7e7. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e7a25b79-14ef-444c-70fc-cbbb86b971cf . Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e7a25b79-14ef-444c-70fc-cbbb86b971cf. Acesso em 23/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/a018540d-1450-a65d-e8dd-0adfd2410eb1 Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/24071112-87e6-77bd-c51f-7482af2170f9. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/64e63e94-fbbb-af34-9c4b-0b629f8c2606. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em  

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/ed0bd8bf-d6d7-fab2-a831-3609f97cb6b9. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/76c8f92d-460f-5524-072c-a70f42ae0647. Acesso em 09/01/2021. 
56 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2013.pdf/b0ac70c2-5b1a-4390-f6a5-f9597eded96a?t=1593269723317 . Acesso em 12/01/2021 
57 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/120aefaf-ee44-b278-1c5f-772e97bf29f9. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/cd14e92a-8ba6-1c40-9637-5e4c3f52174d. Acesso em 23/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8708cbb5-f112-0e95-6b7a-d55afd4a2cfb. Acesso em 11/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/62bd9c2b-0896-f46a-bc97-c8d74a919d00. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6dce6860-7990-d6bf-1189-60dbd083bf6c. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/189a1f12-450f-3f59-376f-5d020c0d3564. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/58ef779c-b332-dbb4-408e-95b78464ea31. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/b83b1e06-336c-2de1-c0ad-e85f75303a11. Acesso em 09/01/2021.  
58 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2015.pdf/0dc6b604-a504-92d5-5ce8-b497d80dcc64?t=1593275563320. Acesso em 06/02/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em:  

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+-

+4%C2%BA+trimestre+de+2016.pdf/05868627-1c6f-e988-cf22-7c6607e67742?t=1593275558507. Acesso em 

06/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2017.pdf/6c84b9ed-3371-3806-7dd8-913cf648a616?t=1593275564420. Acesso em 06/02/2021. Notas explicativas 

das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2018.pdf/cb292413-60a8-4796-3c2f-1fc198619c0d?t=1593275566617. Acesso em 06/02/2021 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8fd0ffec-4d57-b1f1-9a3b-167a9186e83f
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/08d8372a-38d6-94cf-9d3d-a536f471e7e7
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e7a25b79-14ef-444c-70fc-cbbb86b971cf
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e7a25b79-14ef-444c-70fc-cbbb86b971cf
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/a018540d-1450-a65d-e8dd-0adfd2410eb1
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/24071112-87e6-77bd-c51f-7482af2170f9
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/64e63e94-fbbb-af34-9c4b-0b629f8c2606
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/ed0bd8bf-d6d7-fab2-a831-3609f97cb6b9
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/76c8f92d-460f-5524-072c-a70f42ae0647
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2013.pdf/b0ac70c2-5b1a-4390-f6a5-f9597eded96a?t=1593269723317
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1069572/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2013.pdf/b0ac70c2-5b1a-4390-f6a5-f9597eded96a?t=1593269723317
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/120aefaf-ee44-b278-1c5f-772e97bf29f9
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/cd14e92a-8ba6-1c40-9637-5e4c3f52174d
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8708cbb5-f112-0e95-6b7a-d55afd4a2cfb
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/62bd9c2b-0896-f46a-bc97-c8d74a919d00
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6dce6860-7990-d6bf-1189-60dbd083bf6c
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/189a1f12-450f-3f59-376f-5d020c0d3564
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/58ef779c-b332-dbb4-408e-95b78464ea31
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/b83b1e06-336c-2de1-c0ad-e85f75303a11
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2015.pdf/0dc6b604-a504-92d5-5ce8-b497d80dcc64?t=1593275563320
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2015.pdf/0dc6b604-a504-92d5-5ce8-b497d80dcc64?t=1593275563320
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+-+4%C2%BA+trimestre+de+2016.pdf/05868627-1c6f-e988-cf22-7c6607e67742?t=1593275558507
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+-+4%C2%BA+trimestre+de+2016.pdf/05868627-1c6f-e988-cf22-7c6607e67742?t=1593275558507
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2017.pdf/6c84b9ed-3371-3806-7dd8-913cf648a616?t=1593275564420
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2017.pdf/6c84b9ed-3371-3806-7dd8-913cf648a616?t=1593275564420
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/cb292413-60a8-4796-3c2f-1fc198619c0d?t=1593275566617
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1072656/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/cb292413-60a8-4796-3c2f-1fc198619c0d?t=1593275566617
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Saldo relevante 

em moeda 

estrangeira 

Concer S/M Planalto Sul N59 Concebra S/M 

CRT S/M Régis 

Bittencourt 

N60 Rota do 

Oeste 

S/M 

Concepa S/M Aut. 

Fluminense 

N61 Sul 

Matogros

sensse 

S/M 

 
59 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2009. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/a3adb6c3-ea42-da09-3167-5c02a4eab6b2. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1f3dd031-1e50-109d-c102-61802ae30564. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/46cd567a-a205-9934-0dec-cedeaa301c80. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em  

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/619fe065-aadc-36d2-e81e-de343eb0be36. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/d2a94ba8-1cb3-c295-e34b-040c03a38129. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em  

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/43425405-b395-9a43-d336-9416b1468190. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2b0f3e59-54ef-2072-75f3-0950c9950cd6. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/826bb76c-5f31-7b75-03f0-22c4458ccbc0. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível e 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e1c3f2e3-c1d1-914c-cf58-88e3af8c18bdm. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/ef45dd0e-0972-2348-13fc-338aadde8ee0. Acesso em 09/01/2021. 
60 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2009. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/d8058a78-1bcd-16cb-74b6-0ad270450da8. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/3e7d0f83-0529-2de8-821e-7d01060a0d38. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2011 Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/55ab991c-4d61-a119-45ab-2f361b3877ac. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/048a6707-a765-bf54-d422-ec41c57564c0. .Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/d8005e27-5280-2119-ceb4-45766d0962d7. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8ce1fc90-5d8c-82aa-06ae-14517ed0744f. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/dc20deb0-cba2-6534-e6f7-7781689372dd. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/4fe8fbce-138f-86a3-090b-6fa9e5a22bea.. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e0a198d1-59db-8edb-4fa3-ba1cf8d42adb. Acesso em 11/01/2021. 
61 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2009. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/7888161d-71cd-ef64-e5ac-496789289eec. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/672d7109-5a3e-26f7-13c3-f6a4d10becd4. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/a01f82d8-ce00-7bbd-b592-bd76dbdc57e5. Acesso em 09/01/2021. 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/a3adb6c3-ea42-da09-3167-5c02a4eab6b2
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1f3dd031-1e50-109d-c102-61802ae30564
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/46cd567a-a205-9934-0dec-cedeaa301c80
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/619fe065-aadc-36d2-e81e-de343eb0be36
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/d2a94ba8-1cb3-c295-e34b-040c03a38129
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/43425405-b395-9a43-d336-9416b1468190
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2b0f3e59-54ef-2072-75f3-0950c9950cd6
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/826bb76c-5f31-7b75-03f0-22c4458ccbc0
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e1c3f2e3-c1d1-914c-cf58-88e3af8c18bdm
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/ef45dd0e-0972-2348-13fc-338aadde8ee0
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/d8058a78-1bcd-16cb-74b6-0ad270450da8
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/3e7d0f83-0529-2de8-821e-7d01060a0d38
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/55ab991c-4d61-a119-45ab-2f361b3877ac
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/048a6707-a765-bf54-d422-ec41c57564c0
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/d8005e27-5280-2119-ceb4-45766d0962d7
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8ce1fc90-5d8c-82aa-06ae-14517ed0744f
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/dc20deb0-cba2-6534-e6f7-7781689372dd
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/4fe8fbce-138f-86a3-090b-6fa9e5a22bea
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e0a198d1-59db-8edb-4fa3-ba1cf8d42adb
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/7888161d-71cd-ef64-e5ac-496789289eec
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/672d7109-5a3e-26f7-13c3-f6a4d10becd4
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/a01f82d8-ce00-7bbd-b592-bd76dbdc57e5
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Transbrasiliana S/M BR040 S/M 

Rodovia do 

Aço 

S/M BR153 S/M 

Via Bahia S/M Ecoponte S/M 

Contratação de 

operações de 

proteção contra 

o risco cambial 

Ecoponte S/M Fernão Dias S/M ECO101 S/M 

Nova Dutra S/M Litoral Sul S/M ECO050 S/M 

Concer N62 Planalto Sul S/M Concebra S/M 

CRT S/M Régis 

Bittencourt 

S/M Rota do 

Oeste 

S/M 

Concepa S/M Aut. 

Fluminense 

S/M Sul 

Matogros

sensse 

S63 

Transbrasiliana S/M BR040 S/M 

 
Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2ddcf85e-f2ef-bcad-63cd-0a5a183ac764. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/23188b45-a465-0d4b-179a-2d88f145f45b. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/02053411-c996-477c-b273-629c5394c0c0. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/aea20572-316a-926b-f443-bde6d397036b. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fe5b50f7-6683-13af-fe29-35485e98d89b . Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2cc05257-c6ac-2958-37df-9cb7ae75df79. Acesso em 09/01/2021. 
62 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2008. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/dcf46ed3-3bc2-5939-1861-65e7e3021008. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/449ce4e8-0933-99bd-9db0-d6c9bff3b66b. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e7249862-1ac5-a946-3d38-06af65b4fd21. Acesso em 15/02/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2012.pdf/0edd337f-33ca-46d9-eb00-

cbdf110091da?t=1593274502093. Acesso em 16/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2013. Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2013.pdf/23a9bf06-acf8-

dbdb-e987-e1c59efa96b9?t=1593274503230. Acesso em 16/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de 

resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2014.pdf/e2b83ba7-7c67-76d1-f270-

04446c3369d8?t=1593274505450. Acesso em 16/02/2021. 
63 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2c5d10ad-bdc2-da07-a394-d4acdaadd74e . Acesso em 28/01/2021. 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2ddcf85e-f2ef-bcad-63cd-0a5a183ac764
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/23188b45-a465-0d4b-179a-2d88f145f45b
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/02053411-c996-477c-b273-629c5394c0c0
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/aea20572-316a-926b-f443-bde6d397036b
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fe5b50f7-6683-13af-fe29-35485e98d89b
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2cc05257-c6ac-2958-37df-9cb7ae75df79
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/dcf46ed3-3bc2-5939-1861-65e7e3021008
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/449ce4e8-0933-99bd-9db0-d6c9bff3b66b
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/e7249862-1ac5-a946-3d38-06af65b4fd21
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2012.pdf/0edd337f-33ca-46d9-eb00-cbdf110091da?t=1593274502093
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2012.pdf/0edd337f-33ca-46d9-eb00-cbdf110091da?t=1593274502093
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2013.pdf/23a9bf06-acf8-dbdb-e987-e1c59efa96b9?t=1593274503230
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2013.pdf/23a9bf06-acf8-dbdb-e987-e1c59efa96b9?t=1593274503230
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2014.pdf/e2b83ba7-7c67-76d1-f270-04446c3369d8?t=1593274505450
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1071519/Dezembro+de+2014.pdf/e2b83ba7-7c67-76d1-f270-04446c3369d8?t=1593274505450
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2c5d10ad-bdc2-da07-a394-d4acdaadd74e
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Rodovia do 

Aço 

N64 BR153 S/M 

Via Bahia S65 Ecoponte S/M 

Ecoponte S/M Fernão Dias S/M ECO101 S/M 

Nova Dutra S66 Litoral Sul S/M ECO050 S/M 

 
64 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2009. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/0002c73a-08aa-5671-5d02-6a8e4711f5fa. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/3a249f94-1fea-d5dc-79b3-16b5a2ec210e. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2011. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/49f5d99a-b761-f84f-f595-881097568aea. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/3020c60e-6193-2d71-ecf7-274bc4f9ccae. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6c0e47ae-4d6b-db18-6336-982c46e9c540. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8697835b-caf9-f33c-0c51-2e3d8426f7d5. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2015. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1f98c5c6-2577-2a20-2da9-1b930d4351dc. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2016. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/11708e6e-d7aa-bf03-7baa-911a5018a777. Acesso em 09/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fb243934-916e-fd37-4c53-17acbf9c19e6. Acesso em 09/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/ab8faa8d-e529-c651-2def-cc4ee92ef55d. Acesso em 09/01/2021 
65 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2012. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/3eb48eae-e410-56e4-3cf3-5db91ffb6a42. Acesso em 11/01/2021. Notas 

explicativas das demonstrações de resultado de 2013. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/85db9cc8-9389-b89e-5bdd-09f8f956e87b. Acesso em 11/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/52151359-f11e-6c89-015c-2a5e4aa2b0d6. Acesso em 11/01/2021 
66 Nas notas explicativas da demonstração de resultado de 2010 a 2015 e de 2017 a 2018 da Presidente Dutra há a 

menção de que a variação cambial impactou “fornecedores estrangeiros”. Ausente a definição do que seriam 

“fornecedores estrangeiros” questionei a ANTT, em 08/11/2020, por meio da manifestação nº 50001.040151/2020-

11, se a Presidente Dutra teria apresentado pleito de reequilíbrio devido aos impactos de eventual variação cambial 

sobre o preço dos insumos. Em 13/11/2020, a Superintendente de Infraestrutura Rodoviária respondeu que não 

constava nenhum pleito ou análise de pleito ou reequilíbrio econômico relativo à variação cambial por parte da CCR 

Novadutra. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2010. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2010.pdf/f5e87057-b16a-c074-1a8e-

9a138dd249a8?t=1593123905013. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2011. Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2011.pdf/48a76376-94b7-

4d6e-e33f-3d4b0ed974a9?t=1593123906017. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de 

resultado de 2012. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2012.pdf/7739eeb6-7e71-65a6-029e-

a742cd5ee856?t=1593123907500. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 

2013. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2014. Disponível em 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2014.pdf/45904c92-1fff-83aa-1839-

341ff7cf7dc3?t=1593123911603. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2015. 

Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2015.pdf/71637ff1-b6d3-dea5-

451e-3497a6c4cc62?t=1593123912727. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de resultado 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/0002c73a-08aa-5671-5d02-6a8e4711f5fa
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/3a249f94-1fea-d5dc-79b3-16b5a2ec210e
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/49f5d99a-b761-f84f-f595-881097568aea
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/3020c60e-6193-2d71-ecf7-274bc4f9ccae
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/6c0e47ae-4d6b-db18-6336-982c46e9c540
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8697835b-caf9-f33c-0c51-2e3d8426f7d5
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1f98c5c6-2577-2a20-2da9-1b930d4351dc
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/11708e6e-d7aa-bf03-7baa-911a5018a777
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/fb243934-916e-fd37-4c53-17acbf9c19e6
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/ab8faa8d-e529-c651-2def-cc4ee92ef55d
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/3eb48eae-e410-56e4-3cf3-5db91ffb6a42
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/85db9cc8-9389-b89e-5bdd-09f8f956e87b
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/52151359-f11e-6c89-015c-2a5e4aa2b0d6
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2010.pdf/f5e87057-b16a-c074-1a8e-9a138dd249a8?t=1593123905013
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2010.pdf/f5e87057-b16a-c074-1a8e-9a138dd249a8?t=1593123905013
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2011.pdf/48a76376-94b7-4d6e-e33f-3d4b0ed974a9?t=1593123906017
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2011.pdf/48a76376-94b7-4d6e-e33f-3d4b0ed974a9?t=1593123906017
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2012.pdf/7739eeb6-7e71-65a6-029e-a742cd5ee856?t=1593123907500
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2012.pdf/7739eeb6-7e71-65a6-029e-a742cd5ee856?t=1593123907500
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2014.pdf/45904c92-1fff-83aa-1839-341ff7cf7dc3?t=1593123911603
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2014.pdf/45904c92-1fff-83aa-1839-341ff7cf7dc3?t=1593123911603
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2015.pdf/71637ff1-b6d3-dea5-451e-3497a6c4cc62?t=1593123912727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2015.pdf/71637ff1-b6d3-dea5-451e-3497a6c4cc62?t=1593123912727
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Impacto 

cambial sobre 

fornecedores 

Concer S/M Planalto Sul S/M Concebra S/M 

CRT S/M Régis 

Bittencourt 

S/M Rota do 

Oeste 

S/M 

Concepa S/M Aut. 

Fluminense 

S/M Sul 

Matogros

sensse 

S67 

Transbrasiliana S/M BR040 S/M 

Rodovia do 

Aço 

S/M BR153 S/M 

Via Bahia S/M Ecoponte S/M 

 

  

 
de 2017. Disponível em: https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-

05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727. Acesso em 15/02/2021. Notas explicativas das demonstrações de 

resultado de 2018. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1076162/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-

+2018.pdf/4f5f34e7-9995-fa6f-28d2-8f414ae762c5?t=1593281769993. Acesso em 15/02/2021 
67 Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2017. Disponível em: 

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2c5d10ad-bdc2-da07-a394-d4acdaadd74e . Acesso em 28/01/2021. 

Notas explicativas das demonstrações de resultado de 2018. Disponível em: 
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https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/977074/Dezembro+de+2016.pdf/7385536f-05a8-7ce7-8109-0c745597d896?t=1593123913727
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1076162/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/4f5f34e7-9995-fa6f-28d2-8f414ae762c5?t=1593281769993
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/1076162/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+Financeira+Anual+-+2018.pdf/4f5f34e7-9995-fa6f-28d2-8f414ae762c5?t=1593281769993
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/2c5d10ad-bdc2-da07-a394-d4acdaadd74e%20.%20Acesso%20em%2028/01/2021
https://portal.antt.gov.br/documents/359170/8e7eb0af-75f9-d0cf-7cd9-1185dc4fa17b
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IX. ANEXO II: ANÁLISE DOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DISPONÍVEIS 
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1ª Rodada 

       

Concessionár

ia 

Início da 

concessão 

Menção a 

alocação do 

risco 

cambial 

Menção a alocação do risco 

por obtenção de 

financiamento/empréstimos 

Menção a alocação do risco por 

compra de insumos e fatores de 

produção 

Menção a alocação do risco por 

caso fortuito ou força maior 
Disponível em 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/06/1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

 

122 .  A CONCESSIONARIA é 

responsável pela obtenção dos 

financiamentos necessários à 

execução das obras e 

serviços vinculados à concessão 

nos contratos de financiamento a 

CONCESSIONÁRIA poderá 

oferecer em garantia os direitos 

emergentes da concessão até o 

limite em que não comprometa a 

execução das obras e serviços. 

 

123 .  A CONCESSÃO não poderá 

opor ao DNER qualquer 

execução ou meio de defesa 

como causa justificadora do 

descumprimento de qualquer 

condição estabelecida neste 

CONTRATO  em decorrência da 

inviabilidade parcial ou  total ou 

atraso na contratação dos 

financiamentos aludidos no item 

anterior. 

 

 

 

 

59. Em contrapartida aos riscos da 

concessão a CONCESSIONÁRIA terá 

direito à revisão do valor da TARIFA 

BASICA DE PEDÁGIO nos seguintes 

casos: [...] 

e) sempre que forem constatadas 

modificações estruturais nos preços relativos 

dos fatores de produção ou modificações 

substanciais nos preços dos insumos 

relativos aos principais componentes de 

custos considerados na formação do valor da 

TARIFA BASICA DE PEDAGIO; 

[...] 

60. O processo de revisão da tarifa de 

pedágio terá início mediante requerimento 

dirigido pela CONCESSIONARIA ao 

Diretor Gerai do DNER, acompanhado de 

"Relatório Técnico" ou "Laudo Pericial" que 

demonstre, cabalmente, o impacto ou a 

repercussão de qualquer das ocorrências 

referidas no item anterior sobre os principais 

componentes de custos considerados na 

formação do valor da TARIFA BASICA DE 

PEDAGIO, ou, ainda, sobre as receitas da 

CONCESSIONÁRIA." 

 

 

 

 

 

"59. Em contra artida aos riscos da 

concessão a CONCESSIONÁRIA 

terá direito à revisão do valor da 

TARIFA BASICA DE PEDÁGIO 

nos seguintes casos: 

[...] 

d) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato do 

principe, fato da Administração ou 

de interferências imprevistas, 

resultem, comprovadamente, em 

variações dos 

custos da CONCESSIONARIA;" 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.antt.gov.b

r/ccr-ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PROGRAMA DE 

 

 

 

 

"64. A TARIFA BÁSICA DE PEDAGIO 

será revista para restabelecer a relação que a 

pactuaram inicialmente entre os encargos da 

CONCESSIONARIA e a retribuição 

dos usuários da rodovia, expressa no vaior 

 

 

 

 

 

 

 

"64. A TARIFA BÁSICA DE 

PEDAGIO será revista para 
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Nova Dutra 

 

1/3/1996 

 

NÃO 

EXPLORAÇÃO DA RODOVIA 

incumbe à 

CONCESSIONÁRIA: 

[...] 

j) captitar, aplicar e gerir os 

recursos financeiros necessários 

a execução da concessão." 

"156. A CONCESSIONÁRIA e 

a única responsável pela 

obtenção dos financiamentos 

necessários a execução das obras 

e dos serviços vinculados a 

concessão. 

158. A CONCESSIONÁRIA 

não poderá opor ao DNER 

quaisquer exceções ou meio de 

defesa como causa justificadora 

do descumprimento de qualquer 

condição estabelecida neste 

CONTRATO, especialmente do 

descumprimento dos 

cronogramas de execução das 

obras e serviços concedidos, em 

decorrência da inviabiiização 

parcial  ou  total ou do atraso na 

contratação dos financiamentos 

aludidos no item anterior. 

da TARIFA BASICA DE PEDAGIO, com a 

finalidade de manter o equilibno econòmico-

financeiro inicial do CONTRATO de 

concessão, nos seguintes casos: 

[...] 

e) sempre que forem constatadas 

modificações estruturais nos preços relativos 

dos fatores de produção ou modificações 

substanciais nos preços dos insumos 

relativos aos principais componentes de 

custos considerados na formação do valor da 

TARIFA BASICA DE PEDAGIO não 

atendidas ou cobertas pelos reajustes 

tarifários 

previstos na Subseção anterior, para 

mais ou para menos, conforme o 

caso, observados os preceitos legais 

pertinentes; [...] 

65. O processo de revisão da tarifa de 

pedágio terá início mediante requerimento 

dirigido pela CONCESSIONARIA ao 

Diretor Geral do DNER, acompanhado de 

"Relatório Técnico" ou "Laudo Pericial" que 

demonstre, cabalmente, o impacto ou a 

repercussão de qualquer das ocorrências 

referidas no item anterior sobre os principais 

componentes de custos considerados na 

formação do valor da TARIFA BASICA DE 

PEDAGIO, ou, ainda, sobre as receitas da 

CONCESSIONÁRIA." 

reestabelecer a relação que a 

pactuaram inicialmente entre os 

encargos da 

CONCESSIONARIA e a retnoulçào 

dos usuários da rodovia, expressa 

no vaior da TARIFA BASICA DE 

PEDAGIO, com a finalidade de 

manter o equilíbrio econômico-

financeiro inicial do CONTRATO 

de concessão, nos seguintes casos: 

[...] 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Administração ou de interferências 

imprevistas 

resultem, comprovadamente, em 

acréscimo dos custos da 

CONCESSIONARIA;" 

 

https://portal.antt.gov.br

/nova-dutra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/10/1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

81. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PROGRAMA DE 

EXPLORAÇÃO DA RODOVIA 

incumbe à 

CONCESSIONÁRIA: 

[...] 

j) capitar, aplicar e gerir os 

recursos financeiros necessários 

 

 

 

 

64. A TARIFA BÁSICA DE PEDAGIO será 

revista para reestabelecer a relação que a 

pactuaram inicialmente entre os encargos da 

CONCESSIONARIA e a retribuição 

dos usuários da rodovia, expressa no vaior 

da TARIFA BASICA DE PEDAGIO, com a 

finalidade de manter o equilibno econòmico-

financeiro inicial do CONTRATO de 

concessão, nos seguintes casos: 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

"64. A TARIFA BÁSICA DE 

PEDÁGIO será revista para 

restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os 

encargos da 

CONCESSIONÁRIA e a retribuição 

dos usuários da RODOVIA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.antt.gov.b

r/concer  
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a execução da concessão." 

156. A CONCESSIONÁRIA é a 

única responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários a 

execução das obras e serviços 

vinculados a concessão. 

158. A CONCESSIONÁRTA 

não poderá opor ao DNER 

quaisquer exceções ou meio de 

defesa como causa justificadora 

do descumprimento de qualquer 

condição estabelecida neste 

CONTRATO, especialmente do 

descumprimento dos 

cronogramas de execução das 

obras e serviços concedidos, em 

decorrência da inviabialização 

parcial ou total ou do atraso na 

contratação dos financiamentos 

aludidos no item anterior. 

g) sempre que forem constatadas 

modificações estruturais nos preços 

relativos dos fatores de produção  ou  

modificações substanciais  nos preços  dos 

insumos relativos aos principais 

componentes de custos considerados na 

formação do valor da TARIFA BASICA DE 

PEDAGIO; 

[...] 

65. O processo de reyisão da tarifa de 

pedágio terã início mediante requerimento 

dirigido pela CONCESSIONARIA ao 

Diretor Geral do DNER, acompanhado de 

"Relatório Técnico" ou "Laudo Pericial" que 

demonstre, cabalmente, o impacto ou a 

repercussão de qualquer das ocorrências 

referidas no item anterior sobre os principais 

componentes de custos considerados na 

ibrmação do v#or da TARIFA BASICA DE 

PEDAGIO, ou, ainda, sobre as receitas da 

CONCESSIONARLA. 

expressa no valor da TARIFA 

BASICA DE PEDAGIO, com a 

finalidade de manter o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do 

CONTRATO de concessão, nos 

seguintes casos: 

[...] 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Adminismção ou de interferências 

imprevistas resultem, 

comprovadamente, em acréscimo 

dos custos da 

CONCESSIONARIA;" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/03/1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

81. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PROGRAMA DE 

EXPLORAÇÃO DA RODOVIA 

incumbe a 

CONCESSIONÁRIA: 

[...] 

j) captar, aplicar e gerir os 

recursos financeiros necessários 

à execução da concessão." 

"156. A CONCESSIONÁRIA é 

a única responsável pela 

obtenção dos financiamentos 

necessários a execução das obras 

e serviços vinculados a 

concessão. 

158. A CONCESSIONÁRIA 

não poderá opor ao DNER 

quaisquer exceções ou meio de 

 

 

 

 

63. Em contrapartida aos riscos da 

concessão, a CONCESSIONÁRIA terá 

direito à revisão do valor da TARIFA 

BÁSICA DE PEDÁGIO, nos seguintes 

casos: [...] 

g) sempre que forem constotadas 

modificações estruturais nos preços 

relativos dos fatores de produção ou 

modificaçdes substanciais nos custos dos 

insumos relativos aos principais 

componentes de custos considerados na 

formação do valor da TARIFA BASICA DE 

PEDAGIO, não atendidas OU cobertas 

pelos reajustes tarifários 

descritos na Substeção anterior, para 

mais ou para menos, conforme o caso, 

o servados os preceitos legais 

pendentes; [...] 

 

 

 

 

 

"64. A TARIFA BÁSICA DE 

PEDÁGIO será revista para 

restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os 

encargos da 

CONCESSIONÁRIA e a retribuição 

dos usuários da RODOVIA, 

expressa no valor da TARIFA 

BASICA DE PEDAGIO, com a 

finalidade de manter o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do 

CONTRATO de concessão, nos 

seguintes casos: 

[...] 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Administração ou de interferências 
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defesa como causa justificadora 

do descumprimento de qualquer 

condição estabelecida neste 

CONTRATO, especialmente do 

descumprimentos dos 

cronogramas de execução das 

obras  e serviços  concedidos, em 

decorrência da inviabiiiização  

parcial ou total ou do atraso na 

contratação dos financiamentos 

aludidos no item anterior. 

65. O processo de revisão da tarifa de 

pedágio terá início mediante requerimento 

dirigido pela CONCESSIONARIA ao 

Diretor Geral do DNER, acompanhado de 

"Relatório Técnico" ou "Laudo Pericial" que 

demonstre, cabalmente, o impacto ou a 

repercussão de qualquer das ocorrências 

referidas no item anterior sobre os principais 

componentes de custos considerados na 

formação do valor da TARIFA BASICA DE 

PEDAGIO, ou, ainda, sobre as receitas da 

CONCESSIONÁRIA." 

imprevistas resultem, 

comprovadamente, em acréscimo 

dos custos da 

CONCESSIONARIA;" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/7/1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

147. A CONCESSIONÁRIA é a 

única responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários a 

execução das obras e serviços 

vinculados a concessão. 

149. A CONCESSIONÁRTA 

não poderá opor ao DNER 

quaisquer exceções ou meio de 

defesa como causa justificadora 

do descumprimento de qualquer 

condição estabelecida neste 

CONTRATO, especialmente do 

descurnprirnento dos 

cronogramas de execução das 

obras  e serviços  concedidos, em 

decorrência da inviabiiiização  

parcial ou total ou do atraso na 

contratação dos Gnanciamentos 

aludidos no item anterior. 

 

 

 

 

 

63. Em contrapartida aos riscos da 

concessão, a CONCESSIONÁRIA terá 

direito à revisão do valor da TARIFA 

BÁSICA DE PEDÁGIO, nos seguintes 

casos: [...] 

g) sempre que forem constatadas 

modificações estruturais nos preços 

relativos dos fatores de produção  ou  

modificações substanciais  nos custos  dos 

insumos relativos aos principais 

componentes de custos considerados na 

formação do valor da TARIFA BASICA DE 

PEDAGIO, não atendidas OU cobertas 

pelos reajustes tarifários 

descritos na subseção anterior, 

para mais ou para menos, 

conforme o caso. [...] 

64. O processo de revisão da tarifa de 

pedágio terá início mediante requerimento 

dirigido pela CONCESSIONARIA ao 

Diretor Geral do DNER, acompanhado de 

"Relatório Técnico" ou "Laudo Pericial" que 

demonstre, cabalmente, o impacto ou a 

repercussão de qualquer das ocorrências 

referidas no item anterior sobre os principais 

componentes de custos considerados na 

 

 

 

 

 

 

 

 

"63. Em contrapartida aos riscos da 

concessão, a CONCESSIONÁRIA 

terá direito à revisão do valor da 

TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO, 

nos seguintes casos: 

[...] 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Administração ou de interferências 

imprevistas resultem, 

comprovadamente, em acréscimo 

dos custos da CONCESSIONARIA" 
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formação do valor da TARIFA BASICA DE 

PEDAGIO, ou, ainda, sobre as receitas da 

CONCESSIONÁRIA." 

 

2ª Rodada 

Concessionár

ia 

Início da 

concessão 

Menção a 

alocação do 

risco 

cambial 

Menção a alocação do risco 

por obtenção de 

financiamento/empréstimos 

Menção a alocação do risco por 

compra de insumos e fatores de 

produção 

Menção a alocação do risco por 

caso fortuito ou força maior 
Disponível em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOPISTA 

FERNÃO 

DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

4.5. A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os 

efeitos, o risco pela variação nos 

custos dos seus insumos, mão de 

obra e financiamentos. 

16.5. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PER, incumbe à 

Concessionária: 

i. captar, aplicar e gerir os 

recursos financeiros necessários 

à execução da Concessão 

17.49. A Concessionária é a 

única responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários à 

execução das obras e serviços 

vinculados à Concessão 

17.52. A Concessionária não 

poderá opor à ANTT quaisuqer 

exceções ou meios de defesa 

como causa justificadora para o 

descumprimento de qualquer 

condição  estabelecida neste 

Contrato, especialmente do  

descumprimento  dos  

cronogramas de execução das 

obras e serviços concedidos, em 

decorrência de inviabilização  

parcial ou  total ou atraso  na 

contratação dos finaciamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os efeitos, o risco 

pela variação nos custos dos seus insumos, 

mão de obra e financiamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.37 A Tarifa Básica de Pedágio será 

revista para reestabelecer a relação 

que as partes pactuaram inicialmente 

[...] nos seguintes casos: 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Administraçao ou de interferências 

imprevistas 

resultem, comprovadamente, em 

variação extraordinária nos custos 

da Concessionária que lhe 

prporcione enriquecimento ou 

empobrecimento injustificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.

br/autopista-fernao-

dias Acesso em 
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aludidos no item anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOPISTA 

LITORAL SUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

 

4.5. A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os 

efeitos, o risco pela variação nos 

custos dos seus insumos, mão de 

obra e financiamentos. 

16.5. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PER, incumbe à 

Concessionária: i captar, 

aplicar e gerir os recursos 

financeiros necessários à 

execução da Concessão 

17.49. A Concessionária é a 

única responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários à 

execução das obras e serviços 

vinculados à Concessão 

17.52. A Concessionária não 

poderá opor à ANTT quaisuqer 

exceções ou meios de defesa 

como causa justificadora para o 

descumprimento de qualquer 

condição  estabelecida neste 

Contrato, especialmente do  

descumprimento  dos  

cronogramas de execução das 

obras e serviços concedidos, em 

decorrência de inviabilização  

parcial ou  total ou atraso  na 

contratação dos finaciamentos 

aludidos no item anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os efeitos, o risco 

pela variação nos custos dos seus insumos, 

mão de obra e financiamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.37 A Tarifa Básica de Pedágio será 

revista para reestabelecer a relação 

qeuas partes pactuaram inicialmente 

[...] nos seguintes casos: 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Administraçao ou de interferências 

imprevistas 

resultem, comprovadamente, em 

variação extraordinária nos custos 

da Concessionária que lhe 

prporcione enriquecimento ou 

empobrecimento injustificado 
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4.5. A Concessionária assumirá 
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AUTOPISTA 

PLANALTO 

SUL 

 

 

 

18/02/2008 

 

 

 

NÃO 

integralmente, para todos os 

efeitos, o risco pela variação nos 

custos dos seus insumos, mão de 

obra e financiamentos. 

16.5. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PER, incumbe à 

Concessionária: i captar, 

aplicar e gerir os recursos 

financeiros necessários à 

execução da Concessão 

17.49. A Concessionária é a 

única responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários à 

execução das obras e serviços 

vinculados à Concessão 

17.52. A Concessionária não 

poderá opor à ANTT quaisuqer 

exceções ou meios de defesa 

como causa justificadora para o 

descumprimento de qualquer 

condição  estabelecida neste 

Contrato, especialmente do  

descumprimento  dos  

cronogramas de execução das 

obras e serviços concedidos, em 

decorrência de inviabilização  

parcial ou  total ou atraso  na 

contratação dos finaciamentos 

aludidos no item anterior 

 

 

 

4.5 A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os efeitos, o risco 

pela variação nos custos dos seus insumos, 

mão de obra e financiamentos 

 

 

6.37 A Tarifa Básica de Pedágio será 

revista para reestabelecer a relação 

qeuas partes pactuaram inicialmente 

[...] nos seguintes casos: 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Administraçao ou de interferências 

imprevistas 

resultem, comprovadamente, em 

variação extraordinária nos custos 

da Concessionária que lhe 

prporcione enriquecimento ou 

empobrecimento injustificado 

 

 

 

Disponível  em 
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Acesso em 04/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autopista 

Régis 

Bittencourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

4.5. A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os 

efeitos, o risco pela variação nos 

custos dos seus insumos, mão de 

obra e financiamentos. 

16.5. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PER, incumbe à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os efeitos, o risco 

pela variação nos custos dos seus insumos, 

mão de obra e financiamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.37 A Tarifa Básica de Pedágio será 

revista para reestabelecer a relação 

qeuas partes pactuaram inicialmente 

[...] nos seguintes casos: 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 
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Concessionária: i captar, 

aplicar e gerir os recursos 

financeiros necessários à 

execução da Concessão 

17.49. A Concessionária é a 

única responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários à 

execução das obras e serviços 

vinculados à Concessão 

17.52. A Concessionária não 

poderá opor à ANTT quaisuqer 

exceções ou meios de defesa 

como causa justificadora para o 

descumprimento de qualquer 

condição  estabelecida neste 

Contrato, especialmente do  

descumprimento  dos  

cronogramas de execução das 

obras e serviços concedidos, em 

decorrência de inviabilização  

parcial ou  total ou atraso  na 

contratação dos finaciamentos 

aludidos no item anterior 

maior, caso fortuito, fato da 

Administraçao ou de interferências 

imprevistas 

resultem, comprovadamente, em 

variação extraordinária nos custos 

da Concessionária que lhe 

prporcione enriquecimento ou 

empobrecimento injustificado 

04/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autopista 

Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

4.5. A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os 

efeitos, o risco pela variação nos 

custos dos seus insumos, mão de 

obra e financiamentos. 

16.5. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PER, incumbe à 

Concessionária: i captar, 

aplicar e gerir os recursos 

financeiros necessários à 

execução da Concessão 

17.49. A Concessionária é a 

única responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os efeitos, o risco 

pela variação nos custos dos seus insumos, 

mão de obra e financiamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.37 A Tarifa Básica de Pedágio será 

revista para reestabelecer a relação 

qeuas partes pactuaram inicialmente 

[...] nos seguintes casos: 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Administraçao ou de interferências 

imprevistas 

resultem, comprovadamente, em 

variação extraordinária nos custos 

da Concessionária que lhe 

prporcione enriquecimento ou 
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execução das obras e serviços 

vinculados à Concessão 

17.52. A Concessionária não 

poderá opor à ANTT quaisuqer 

exceções ou meios de defesa 

como causa justificadora para o 

descumprimento de qualquer 

condição  estabelecida neste 

Contrato, especialmente do  

descumprimento  dos  

cronogramas de execução das 

obras e serviços concedidos, em 

decorrência de inviabilização  

parcial ou  total ou atraso  na 

contratação dos finaciamentos 

aludidos no item anterior 

empobrecimento injustificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transbrasilia

na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

 

4.5. A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os 

efeitos, o risco pela variação nos 

custos dos seus insumos, mão de 

obra e financiamentos. 

16.5. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PER, incumbe à 

Concessionária: i captar, 

aplicar e gerir os recursos 

financeiros necessários à 

execução da Concessão 

17.49. A Concessionária é a 

única responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários à 

execução das obras e serviços 

vinculados à Concessão 

17.52. A Concessionária não 

poderá opor à ANTT quaisuqer 

exceções ou meios de defesa 

como causa justificadora para o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os efeitos, o risco 

pela variação nos custos dos seus insumos, 

mão de obra e financiamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.37 A Tarifa Básica de Pedágio será 

revista para reestabelecer a relação 

qeuas partes pactuaram inicialmente 

[...] nos seguintes casos: 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Administraçao ou de interferências 

imprevistas 

resultem, comprovadamente, em 

variação extraordinária nos custos 

da Concessionária que lhe 

prporcione enriquecimento ou 

empobrecimento injustificado 
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descumprimento de qualquer 

condição  estabelecida neste 

Contrato, especialmente do  

descumprimento  dos  

cronogramas de execução das 

obras e serviços concedidos, em 

decorrência de inviabilização  

parcial ou  total ou atraso  na 

contratação dos finaciamentos 

aludidos no item anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodovia do 

Aço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/03/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

 

 

4.5. A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os 

efeitos, o risco pela variação nos 

custos dos seus insumos, mão de 

obra e financiamentos. 

16.5. Sem prejuízo do 

cumprimento dos encargos 

previstos no PER, incumbe à 

Concessionária: i captar, 

aplicar e gerir os recursos 

financeiros necessários à 

execução da Concessão 

17.49. A Concessionária é a 

única responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários à 

execução das obras e serviços 

vinculados à Concessão 

17.52. A Concessionária não 

poderá opor à ANTT quaisuqer 

exceções ou meios de defesa 

como causa justificadora para o 

descumprimento de qualquer 

condição  estabelecida neste 

Contrato, especialmente do  

descumprimento  dos  

cronogramas de execução das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 A Concessionária assumirá 

integralmente, para todos os efeitos, o risco 

pela variação nos custos dos seus insumos, 

mão de obra e financiamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.37 A Tarifa Básica de Pedágio será 

revista para reestabelecer a relação 

que as partes pactuaram inicialmente 

[...] nos seguintes casos: 

c) sempre que ocorrências 

supervenientes, decorrentes de força 

maior, caso fortuito, fato da 

Administraçao ou de interferências 

imprevistas 

resultem, comprovadamente, em 

variação extraordinária nos custos 

da Concessionária que lhe 

prporcione enriquecimento ou 

empobrecimento injustificado 
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obras e serviços concedidos, em 

decorrência de inviabilização  

parcial ou  total ou atraso  na 

contratação dos finaciamentos 

aludidos no item anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/10/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1.1 A 

Concessi

onária é 

integral e 

exclusiva

mente 

responsá

vel por 

todos os 

riscos 

relaciona

dos á 

Concessã

o, à 

excessão 

dos 

riscos 

indicados 

na 

subcláus

ula 

19.1.3. 

xii 

variação 

das 

taxas de 

câmbio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 A Concessionária é a única e 

exclusiva responsável pela 

obtenção dos financiamentos 

necessários à exploraçao da 

Concessão, de modo a cumprir, 

cabal e tempestivamente, com 

todas as obrigações assumidas 

no Contrato 

  

 

 

 

 

 

19.1.1 A Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos  relacionados  á 

Concessão, à exceção  dos  riscos  

indicados na subcláusula 19.1.3. 

xiv. caso fortuito e força maior que 

possam ser objeto de cobertura de 

seguros oferecidos no Brasil à época 

de sua ocorrência; 

xvi riscos quqe possam ser objeto 

de cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil na data de sua ocorrência, 

mas que deixem de sê-lo como 

resultado direto ou indireto de ação 

ou omissão da Concessionária; 

19.1.3 A Concessionária não  é 

responsável  pelos  seguintes  riscos  

relacionados  à COncessão, cuja 

responsabilidade é do  Poder 

Concedente: iv caso fortuit ou força 

maior que não possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos no 

Brasil à época de sua ocorrência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.

br/via-bahia . Acesso 

em 04/01/2021 
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Concessionár

ia 

Início da 

concessão 

Menção a 

alocação do 

risco 

cambial 

Menção a alocação do risco 

por obtenção de 

financiamento/empréstimos 

Menção a alocação do risco por 

compra de insumos e fatores de 

produção 

Menção a alocação do risco por 

caso fortuito ou força maior 
Disponível em 

ECO101 

CONCESSIO

NÁRIA DE 

RODOVIAS 

10/5/2013 

19.1 Com 

excessão das 

hipóteses da 

subcláusula 

19.2, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados 

à Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

19.1.11 

variação das 

taxas de 

câmbio 

24.1. A Concessionária é a 

única e exclusiva 

responsável pela obtenção 

dos financiamentos 

necessários à exploraçao da 

Concessão, de modo a 

cumprir, cabal e 

tempestivamente, com todas 

as obrigações assumidas no 

Contrato 

24.3 A Concessionária não 

poderá invocar qualqeur 

disposição, cláusula ou 

condição dos contratos de 

financiamento ou qualquer 

atraso no desembolso dos 

recursos para eximir-se, total 

ou parcialmente, das 

obrigações assumidas no 

Contrato 

19.1 Com exceção das hipóteses da 

subcláusula 19.2, a Concessionária é 

integral e exclusivamente responsável 

por todos os riscos relacionados à 

Concessão. Inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

19.1.5. custos excedentes relacionados 

às obras e aos serviços objeto da 

Concessão, exceto nos casos previstos 

na subcláusula 19.2 abaixo 

19.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 19.2, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

19.1.13. caso fortuito e força 

maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil à época de sua 

ocorrência; 

19.1.15 riscos quqe possam ser 

objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, mas que deixem 

de sê-lo como resultado direto ou 

indireto de ação ou omissão da 

Concessionária; 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.b

r/eco101 . Acesso em 

06/01/2021 

CONCESSIO

NÁRIA DE 

RODOVIAS 

MINAS 

GERAIS 

GOIÁS 

(ATUAL 

ECO050) 

8/1/2014 

21.1 Com 

excessão das 

hipóteses da 

subcláusula 

21.2, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

26.1. A Concessionária é a 

única e exclusiva 

responsável pela obtenção 

dos financiamentos 

necessários à exploraçao da 

Concessão, de modo a 

cumprir, cabal e 

tempestivamente, com todas 

as obrigações assumidas no 

Contrato 

21.1 Com exceção das hipóteses da 

subcláusula 21.2, a Concessionária é 

integral e exclusivamente responsável 

por todos os riscos relacionados à 

Concessão. Inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.6. custos excedentes relacionados 

às obras e aos serviços objeto da 

Concessão, exceto nos casos previstos 

na subcláusula 21.2 abaixo 

21.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 21.2, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.16. caso fortuito e força 

maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.b

r/eco050 . Acesso em 

06/01/2021 
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responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados 

à Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

21.1.14 

variação das 

taxas de 

câmbio 

26.3 A Concessionária não 

poderá invocar qualqeur 

disposição, cláusula ou 

condição dos contratos de 

financiamento ou qualquer 

atraso no desembolso dos 

recursos para eximir-se, total 

ou parcialmente, das 

obrigações assumidas no 

Contrato 

no Brasil à época de sua 

ocorrência; 

21.1.18 riscos que possam ser 

objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, mas que deixem 

de sê-lo como resultado direto ou 

indireto de ação ou omissão da 

Concessionária; 

CONCEBRA 5/3/2014 

21.1 Com 

excessão das 

hipóteses da 

subcláusula 

21.2, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados 

à Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

21.1.14 

variação das 

taxas de 

câmbio 

26.1. A Concessionária é a 

única e exclusiva 

responsável pela obtenção 

dos financiamentos 

necessários à exploraçao da 

Concessão, de modo a 

cumprir, cabal e 

tempestivamente, com todas 

as obrigações assumidas no 

Contrato 

26.3 A Concessionária não 

poderá invocar qualqeur 

disposição, cláusula ou 

condição dos contratos de 

financiamento ou qualquer 

atraso no desembolso dos 

recursos para eximir-se, total 

ou parcialmente, das 

obrigações assumidas no 

Contrato 

21.1 Com exceção das hipóteses da 

subcláusula 21.2, a Concessionária é 

integral e exclusivamente responsável 

por todos os riscos relacionados à 

Concessão. Inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.6. custos excedentes relacionados 

às obras e aos serviços objeto da 

Concessão, exceto nos casos previstos 

na subcláusula 21.2 abaixo 

21.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 21.2, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.16. caso fortuito e força 

maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil à época de sua 

ocorrência; 

21.1.18 riscos que possam ser 

objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, mas que deixem 

de sê-lo como resultado direto ou 

indireto de ação ou omissão da 

Concessionária; 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.b

r/concebra . Acesso em 

06/01/2021 

ROTA DO 

OESTE - 
 21/03/2014 

21.1 Com 

excessão das 

26.1. A Concessionária é a 

única e exclusiva 

21.1 Com exceção das hipóteses da 

subcláusula 21.2, a Concessionária é 

21.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 21.2, a 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.b
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CONCESSIO

NÁRIA 

ROTA DO 

OESTE 

hipóteses da 

subcláusula 

21.2, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados 

à Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

21.1.14 

variação das 

taxas de 

câmbio 

responsável pela obtenção 

dos financiamentos 

necessários à exploraçao da 

Concessão, de modo a 

cumprir, cabal e 

tempestivamente, com todas 

as obrigações assumidas no 

Contrato 

26.3 A Concessionária não 

poderá invocar qualqeur 

disposição, cláusula ou 

condição dos contratos de 

financiamento ou qualquer 

atraso no desembolso dos 

recursos para eximir-se, total 

ou parcialmente, das 

obrigações assumidas no 

Contrato 

integral e exclusivamente responsável 

por todos os riscos relacionados à 

Concessão. Inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.6. custos excedentes relacionados 

às obras e aos serviços objeto da 

Concessão, exceto nos casos previstos 

na subcláusula 21.2 abaixo 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.16. caso fortuito e força 

maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil à época de sua 

ocorrência; 

21.1.18 riscos que possam ser 

objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, mas que deixem 

de sê-lo como resultado direto ou 

indireto de ação ou omissão da 

Concessionária; 

r/rota-do-oeste . 

Acesso em 

06/01/2021. 

CONCESSIO

NÁRIA DE 

RODOVIA 

SUL 

MATOGROS

SENSSE 

11/4/2014 

21.1 Com 

excessão das 

hipóteses da 

subcláusula 

21.2, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados 

à Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

- 

21.1 Com exceção das hipóteses da 

subcláusula 21.2, a Concessionária é 

integral e exclusivamente responsável 

por todos os riscos relacionados à 

Concessão. Inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.6. custos excedentes relacionados 

às obras e aos serviços objeto da 

Concessão, exceto nos casos previstos 

na subcláusula 21.2 abaixo 

21.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 21.2, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.16. caso fortuito e força 

maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil à época de sua 

ocorrência; 

21.1.18 riscos que possam ser 

objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, mas que deixem 

de sê-lo como resultado direto ou 

indireto de ação ou omissão da 

Concessionária; 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.b

r/ms-via . Acesso em 

06/01/2021 
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seguintes 

riscos: 

21.1.14 

variação das 

taxas de 

câmbio 

BR040 22/04/2014 

21.1 Com 

excessão das 

hipóteses da 

subcláusula 

21.2, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados 

à Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

21.1.14 

variação das 

taxas de 

câmbio 

26.1. A Concessionária é a 

única e exclusiva 

responsável pela obtenção 

dos financiamentos 

necessários à exploraçao da 

Concessão, de modo a 

cumprir, cabal e 

tempestivamente, com todas 

as obrigações assumidas no 

Contrato 

26.3 A Concessionária não 

poderá invocar qualqeur 

disposição, cláusula ou 

condição dos contratos de 

financiamento ou qualquer 

atraso no desembolso dos 

recursos para eximir-se, total 

ou parcialmente, das 

obrigações assumidas no 

Contrato 

21.1 Com exceção das hipóteses da 

subcláusula 21.2, a Concessionária é 

integral e exclusivamente responsável 

por todos os riscos relacionados à 

Concessão. Inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.6. custos excedentes relacionados 

às obras e aos serviços objeto da 

Concessão, exceto nos casos previstos 

na subcláusula 21.2 abaixo 

21.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 21.2, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.16. caso fortuito e força 

maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil à época de sua 

ocorrência; 

21.1.18 riscos que possam ser 

objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, mas que deixem 

de sê-lo como resultado direto ou 

indireto de ação ou omissão da 

Concessionária; 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.b

r/via-040 . Acesso em 

06/01/2021 

BR153 31/10/2014 

21.1 Com 

excessão das 

hipóteses da 

subcláusula 

21.2, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

responsável 

26.1. A Concessionária é a 

única e exclusiva 

responsável pela obtenção 

dos financiamentos 

necessários à exploraçao da 

Concessão, de modo a 

cumprir, cabal e 

tempestivamente, com todas 

as obrigações assumidas no 

Contrato 

26.3 A Concessionária não 

21.1 Com exceção das hipóteses da 

subcláusula 21.2, a Concessionária é 

integral e exclusivamente responsável 

por todos os riscos relacionados à 

Concessão. Inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.6. custos excedentes relacionados 

às obras e aos serviços objeto da 

Concessão, exceto nos casos previstos 

na subcláusula 21.2 abaixo 

21.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 21.2, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.16. caso fortuito e força 

maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil à época de sua 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.b

r/galvao-br-153 . 

Acesso em 06/01/2021 
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por todos os 

riscos 

relacionados 

à Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

poderá invocar qualquer 

disposição, cláusula ou 

condição dos contratos de 

financiamento ou qualquer 

atraso no desembolso dos 

recursos para eximir-se, total 

ou parcialmente, das 

obrigações assumidas no 

Contrato 

ocorrência; 

21.1.18 riscos que possam ser 

objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, mas que deixem 

de sê-lo como resultado direto ou 

indireto de ação ou omissão da 

Concessionária; 

ECOPONTE 1/6/2015 

20.1 Com 

excessão das 

hipóteses da 

subcláusula 

21.2, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados 

à Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

20.1.14 

variação das 

taxas de 

câmbio 

25.1. A Concessionária é a 

única e exclusiva 

responsável pela obtenção 

dos financiamentos 

necessários à exploraçao da 

Concessão, de modo a 

cumprir, cabal e 

tempestivamente, com todas 

as obrigações assumidas no 

Contrato 

25.3 A Concessionária não 

poderá invocar qualquer 

disposição, cláusula ou 

condição dos contratos de 

financiamento ou qualquer 

atraso no desembolso dos 

recursos para eximir-se, total 

ou parcialmente, das 

obrigações assumidas no 

Contrato 

20.1 Com exceção das hipóteses da 

subcláusula 20.2, a Concessionária é 

integral e exclusivamente responsável 

por todos os riscos relacionados à 

Concessão. Inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

20.1.7. custos excedentes relacionados 

às obras e aos serviços objeto da 

Concessão, exceto nos casos previstos 

na subcláusula 20.2 abaixo 

20.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 20.2, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

20.1.16. caso fortuito e força 

maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil à época de sua 

ocorrência; 

20.1.18 riscos que possam ser 

objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, mas que deixem 

de sê-lo como resultado direto ou 

indireto de ação ou omissão da 

Concessionária; 

Disponível em 

https://portal.antt.gov.b

r/ecoponte . Acesso em 

01/06/2021 

 

 

4ª Rodada 

Concessionár

ia 

Início da 

concessão 

Menção a 

alocação do 

risco 

cambial 

Menção a alocação do risco 

por obtenção de 

financiamento/empréstimos 

Menção a alocação do risco por 

compra de insumos e fatores de 

produção 

Menção a alocação do risco por 

caso fortuito ou força maior 
Disponível em 
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Ecovias do 

Cerrado 
19/12/2019 

20.1. Com 

exceção das 

hipóteses da 

subcláusula 

20.1, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados 

à Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

20.1.17. 

aumento do 

custo de 

capital, 

inclusive os 

resultantes 

de aumentos 

das taxas de 

juros e 

variação 

cambial; 

20.1.18. 

variação das 

taxas de 

câmbio 

20.1.22. 

riscos que 

possam ser 

objeto de 

cobertura de 

seguros 

25.1. A Concessionária é a 

única e exclusiva responsável 

pela obtenção dos 

financiamentos necessários à 

exploraçao da Concessão, de 

modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, com todas 

as obrigações assumidas no 

Contrato 

25.3 A Concessionária não 

poderá invocar qualqeur 

disposição, cláusula ou 

condição dos contratos de 

financiamento ou qualquer 

atraso no desembolso dos 

recursos para eximir-se, total 

ou parcialmente, das 

obrigações assumidas no 

Contrato 

20.1 Com exceção das hipóteses da 

subcláusula 20.2, a Concessionária é 

integral e exclusivamente responsável 

por todos os riscos relacionados à 

Concessão. Inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

20.1.9. custos excedentes relacionados 

às obras e aos serviços objeto da 

Concessão, exceto nos casos previstos 

na subcláusula 20.2 abaixo; 

20.1.10 custos para execução dos 

serviços previstos no PER 

20.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 20.2, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

20.1.20. caso fortuito e força 

maior, desde que o fator gerador 

seja segurável no Brasil 

considerado o prazo de um ano 

anterior à data da ocorrência por, 

no mínimo, duas seguradoras; 

20.1.22 riscos que possam ser 

objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, mas que deixem 

de sê-lo como resultado direto ou 

indireto de ação ou omissão da 

Concessionária; 

Disponóvel  em 

https://portal.antt.gov.b

r/ecovias-do-cerrado . 

Acesso em 07/01/2021 
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oferecidos 

no Brasil na 

data de sua 

ocorrência, 

mas que 

deixem de 

se-lo como 

resultado 

direito ou 

indireto de 

ação ou 

omissão da 

Concessioná

ria 

20.1.18. 

variação das 

taxas de 

câmbio 

20.1.22 

riscos que 

possam ser 

objeto de 

cobertura de 

seguros 

oferecidos 

no Brasil na 

data de sua 

ocorrência, 

mas que 

deixem de 

sê-lo como 

resultado 

direto ou 

indireto de 

ação ou 

omissão da 

Concessioná

ria 
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Via Sul 

 

 

 

 

 

15/02/2019 

 

20.1. Com 

exceção das 

hipóteses da 

subcláusula 

20.2, a 

Concessioná

ria é integral 

e 

exclusivame

nte 

responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados 

à 

Concessão, 

inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

20.1.17. aumento do 

custo de 

capital, 

inclusive os 

resultantes 

de aumentos 

das taxas de 

juros e 

variação 

cambial; 

20.1.18. variação 

das 

taxas de 

câmbio 

20.1.22. 

riscos que 

possam ser 

objeto de 

cobertura 

de seguros 

oferecidos 

 

 

 

 

25.1. A Concessionária é a 

única e exclusiva responsável 

pela obtenção dos 

financiamentos necessários à 

exploraçao da Concessão, de 

modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, com todas as 

obrigações assumidas no 

Contrato 

25.3 A Concessionária não 

poderá invocar qualqeur 

disposição, cláusula ou condição 

dos contratos de financiamento 

ou qualquer atraso no 

desembolso dos recursos para 

eximir-se, total ou parcialmente, 

das obrigações assumidas no 

Contrato 

 

 

 

 

20.1 Com exceção das hipóteses  da 

subcláusula 20.2, a Concessionária é integral 

e exclusivamente responsável por todos  os  

riscos  relacionados à Concessão. Inclusive, 

mas sem limitação, pelos seguintes riscos: 

20.1.9. custos excedentes relacionados às 

obras e aos serviços objeto da Concessão, 

exceto nos casos previstos na subcláusula 

20.2 abaixo; 

20.1.10 custos para execução dos serviços 

previstos no PER 

 

 

 

20.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 20.2, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

20.1.20. caso fortuito e força maior, 

desde que o fator gerador seja 

segurável no Brasil considerado o 

prazo de um ano anterior à data da 

ocorrência por, no mínimo, duas 

seguradoras; 

 

 

 

 

 

Disponóvel em 

https://portal.antt.gov.br/

viasul . Acesso em 
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no Brasil na 

data de sua 

ocorrência, 

mas que 

deixem de 

se-lo como 

resultado 

direito ou 

indireto de 

ação ou 

omissão da 

Concession

ária 

20.1.18. 

variação 

das taxas 

de 

câmbio 

20.1.22 riscos 

que possam 

ser objeto 

de 

cobertura 

de seguros 

oferecidos 

no Brasil na 

data de sua 

ocorrência, 

mas que 

deixem de 

sê-lo como 

resultado 

direto ou 

indireto de 

ação ou 

omissão da 

Concession

ária 
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Ecovias 

Araguaia 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

21.1 Com 

exceção dos 

riscos 

expressament

e alocados ao 

Poder 

Concedente 

nos termos da 

subcláusula 

21.2 e em 

outras 

dispostições 

contratuais, a 

Concessionári

a é integral e 

exclusivamen

te responsável 

por todos os 

riscos 

relacionados à 

Concessão

, inclusive, 

mas sem 

limitação, 

pelos 

seguintes 

riscos: 

21.1.16. 

variaçã

o 

cambial

, 

observa

dos os 

termos 

e 

limites 

da 

aplicaç

ão do 

 

21.1 Com exceção dos riscos 

expressamente alocados ao 

Poder Concednte nos termos da 

subcláusula 21.2 e em outras 

disposições contratuais, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados à 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes 

riscos: 

21.1.34 obtenção do 

financiamento e suas respectivas 

condições 

26.1. A Concessionária é a única 

e exclusiva responsável pela 

obtenção dos financiamentos 

necessários à exploraçao da 

Concessão, de modo a cumprir, 

cabal e tempestivamente, com 

todas as obrigações assumidas 

no Contrato 

26.3 A Concessionária não 

poderá invocar qualqeur 

disposição, cláusula ou condição 

dos contratos de financiamento 

ou qualquer atraso no 

desembolso dos recursos para 

eximir-se, total ou parcialmente, 

das obrigações assumidas no 

Contrato 

 

 

 

21.1 Com exceção dos riscos expressamente 

alocados ao Poder Concedente nso termos 

da subcláusula 21.1 e em outras disposições 

contratuais, a Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por todos os 

riscos relacionados à Concessão, inclusive, 

mas sem limitação, pelos seguintes riscos: 

21.1.15 aumento do custo de capital, 

inclusive os resultantes de aumentos das 

taxas de juros, independente da extensão da 

variação 

21.1.35 obtenção e custo dos insumos 

necessários à execução das obras e serviços 

previstos no PER, incluindo alterações de 

impostos e contribuições que incidam sobre 

os insumos utilizados 

 

 

 

20.1 Com exceção dos riscos 

indicados na subcláusula 21.2 e em 

outras disposições contratuais, a 

Concessionária é integral e 

exclusivamente responsável por 

todos os riscos relacionados á 

Concessão, inclusive, mas sem 

limitação, pelos seguintes riscos: 

20.1.18. caso fortuito e força maior, 

desde que o fator gerador seja 

segurável no Brasil por, no mínimo, 

duas seguradoras, considerando o 

prazo de um ano anterior à data de 

sua ocorrência, conforme registrado 

na Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) ou órgão que 

venha a 

substituí-la; 

 

 

 

 

 

Disponível em 
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RODO

VIAS 

Da

ta 

de 

assi

nat

ura 

 

Menção a alocação do 

risco cambial 

 

Menção a alocação do risco por obtenção 

de financiamento/empréstimos 

Menção a alocação 

do risco por 

compra de 

insumos e 

fatores de 

produção 

 

Menção a alocação do risco por 

caso fortuito ou força maior 

 

Dispo

nível 

em 

 

 

 

LO

TE 

1 - 

AU

TO

BA

N 

 

 

 

 

1/5/

199

8 

 

 

25.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, nos seguintes casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 51 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais nos pressupostos adotados 

na elaboração das PROJEÇÕES 

FINANCEIRAS para mais ou para 

menos 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

51.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado. 
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NLO

AD 

 

 

 

 

LOT

E 9 - 

TRIÂ

NGU

LO 

DO 
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24.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, nos seguintes casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 51 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais nos pressupostos adotados 

na elaboração das PROJEÇÕES 

FINANCEIRAS para mais ou para 

menos 

 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

49.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado. 
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NLO

AD 

 

 

 

 

LOTE 

3 - 

TEBE 
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24.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, nos seguintes casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 50 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais nos pressupostos adotados 

na elaboração das PROJEÇÕES 

FINANCEIRAS para mais ou para 

menos 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

49.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado. 
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24.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, nos seguintes casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 50 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais nos pressupostos adotados 

na elaboração das PROJEÇÕES 

FINANCEIRAS para mais ou para 

menos 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

49.2 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a CONCESSIONÁRIA 

as ter contratado. 
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TE 
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24.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, nos seguintes casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 50 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais nos pressupostos adotados 

na elaboração das PROJEÇÕES 

FINANCEIRAS para mais ou para 

menos 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

49.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado. 
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AD 
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TE 

22 - 
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26.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, nos seguintes casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 50 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais nos pressupostos adotados 

na elaboração das PROJEÇÕES 

FINANCEIRAS para mais ou para 

menos 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

51.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado. 
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25.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, nos seguintes casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 51 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais nos pressupostos adotados 

na elaboração das PROJEÇÕES 

FINANCEIRAS para mais ou para 

menos 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

50.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado. 
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24.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, nos seguintes casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 50 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais nos pressupostos adotados 

na elaboração das PROJEÇÕES 

FINANCEIRAS para mais ou para 

menos 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

50.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um risco 

segurável, no Brasil ou no exterior, por instituição 

seguradora e 

sob condições comerciais 

razoáveis. 
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24.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, nos seguintes casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 50 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais nos pressupostos adotados 

na elaboração das PROJEÇÕES 

FINANCEIRAS para mais ou para 

menos 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

50.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um risco 

segurável, no Brasil ou no exterior, por instituição 

seguradora e 

sob condições comerciais 

razoáveis. 
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23.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, observada a legislação 

vigente, especialmente nos seguintes 

casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 47 e 

observado o disposto no subitem 

30.6.2 do Edital; 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais, para mais ou para menos, 

nos pressupostos adotados na elaboração 

das PROJEÇÕES FINANCEIRAS, 

desde que esses eventos não sejam 

passíveis de serem cobertos por 

mecanismos efetivamente disponíveis 

no mercado nacional ou internacional 

(hedge), a custos razoáveis; 

 

 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

47.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um risco 

segurável, no Brasil ou no exterior, por instituição 

seguradora e 

sob condições comerciais aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratos. 
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15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e 

exclusiva responsável pela obtenção dos 

financiamentos 

23.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, observada a legislação 

vigente, especialmente nos seguintes 

casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 47 e 

observado o disposto no subitem 

30.6.2 do Edital; 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais, para mais ou para menos, 

nos pressupostos adotados na elaboração 

das PROJEÇÕES FINANCEIRAS, 

desde que esses eventos não sejam 

passíveis de serem cobertos por 

mecanismos efetivamente disponíveis 

no mercado nacional ou internacional 

(hedge), a custos razoáveis; 

 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

47.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado 
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7 - 

 

 

 

 

2/4/

23.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, observada a legislação 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

 

 

 

 

- 

 

 

 

47.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-
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vigente, especialmente nos seguintes 

casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 47 e 

observado o disposto no subitem 

30.6.2 do Edital; 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais, para mais ou para menos, 

nos pressupostos adotados na elaboração 

das PROJEÇÕES FINANCEIRAS, 

desde que esses eventos não sejam 

passíveis de serem cobertos por 

mecanismos efetivamente disponíveis 

no mercado nacional ou internacional 

(hedge), a custos razoáveis; 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado 

NLO

AD 
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15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos 
23.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, observada a legislação 

vigente, especialmente nos seguintes 

casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 47 e 

observado o disposto no subitem 

30.6.2 do Edital; 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais, para mais ou para menos, 

nos pressupostos adotados na elaboração 

das PROJEÇÕES FINANCEIRAS, 

desde que esses eventos não sejam 

passíveis de serem cobertos por 

mecanismos efetivamente disponíveis 

no mercado nacional ou internacional 

(hedge), a 
custos razoáveis; 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

47.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado 
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23.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, observada a legislação 

vigente, especialmente nos seguintes 

casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 47 e 

observado o disposto no subitem 

30.6.2 do Edital; 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais, para mais ou para menos, 

nos pressupostos adotados na elaboração 

das PROJEÇÕES FINANCEIRAS, 

desde que esses eventos não sejam 

passíveis de serem cobertos por 

mecanismos efetivamente disponíveis 

no mercado nacional ou internacional 

(hedge), a custos razoáveis; 

 

 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

47.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado 
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23.1 As partes terão direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, quando 

este for afetado, observada a legislação 

vigente, especialmente nos seguintes 

casos: 

II. Ocorrência de casos de força maior, 

nos termos previstos na Clausula 47 e 

observado o disposto no subitem 

30.6.2 do Edital; 

III. Ocorrência de eventos excepcionais, 

causadores de significativas 

modificações no mercado financeiro e 

cambial que impliquem alterações 

substanciais, para mais ou para menos, 

nos pressupostos adotados na elaboração 

das PROJEÇÕES FINANCEIRAS, 

desde que esses eventos não sejam 

passíveis de serem cobertos por 

mecanismos efetivamente disponíveis 

no mercado nacional ou internacional 

(hedge), a custos razoáveis; 

 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

47.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado 
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22.3.1. Constitui, ainda, risco da 

CONCESSIONÁRIA, mas sem 

limitação: 

iii. Variação das taxas de câmbio 

 

 

15.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

15.1.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegal qualuqer 

disposição, cláusula ou condição do(s) Contrato(s) de 

Financiamento ou qualuqer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente das 

 

 

 

 

- 

 

 

 

47.2.1 Um evento não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, 

ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um 

risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite 

dos valores de 

apólices comercialmente aceitáveis 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado 
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obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos são 

de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 

FINANCIADORA(S). 
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26.1.1. Com exceção as hipóteses 

expressamente indicadas nas Cláusulas 

26.2, 26.3, 26.4 e 26.5, o Parceiro 

Privado é integral e exclusivamente 

responsável por todos os riscos 

relacionados à presente Concessão, 

salvo disposição expressa em 

contrário, incluindo os seguintes 

riscos: 

xix Aumento do curso de capital, 

variação nas taxas de câmbio, alteração 

de taxas de juros praticados no mercado 

xxiv. Fatores imprevisíveis, fatores 

previsíveis de consequências 

incalculáveis, caso fortuito ou força 

maior que, em condições normais de 

mercado possam ser objeto de cobertura 

de seguro oferecido no Brasil se, à 

época da materialização do risco, este 

seja seurável há pelos menos 2 anos, até 

o limite da média dos valores de 

apólives normalmente praticados no 

mercado, por pelo menos duas empresas 

seguradoras, independentemente de o 

Parceiro Privado as ter contratado; 

xxxii. Alterações no cenário 

macroeconômico e variações da taxa de 

câmbio 

 

 

 

 

26.1.1. Com exceção ás hipóteses expressamente indicadas 

nas Cláusulas 26.2, 26.3, 26.4 e 26.5, o Parceiro Privado 

será integral e exclusivamente responsável por todos os 

riscos relacionados a presente Concessão, salvo 

disposição expressa em contrário, incluindo os seguintes 

riscos: 

xxvii. Capacidade financeira e/ou de captação de recursos 

pelo Parceiro Privado, assim como os custos de 

emprestimos e financiamentos obtidos pelo Parceiro 

Privado para arcar com as obrigações decorrentes deste 

Contrato 

 

 

26.1.1. Com excessão 

às hipóteses 

expressamente 

indicadas nas 

Cláusulas 26.2, 26.3, 

26.4 e 26.5, o Parceiro 

Privado é integral e 

exclusivamente 

responsável por todos 

os riscos relacionados 

à presente Concessão, 

saldo disposição 

expressa em contrário, 

incluindo os seguintes 

riscos: 

vii. variação de custos 

de insumos, custos 

operacionais, de 

manutenção, 

investimentos ou 

qualquer outro custo 

incorrido pelo 

Parceiro Privado na 

sua atuação 

 

26.2.1. O Poder Concedente sem prejuizo das 

demais disposições deste 

Contrato assume os 

seguintes riscos relacionados 

à Concessão Patrocinada: 

v. Fatores imprevisíveis, fatores previsiveis de 

consequências incalculáveis, caso fortuito ou força 

maior que, em condições normais de mercado não 

possam ser objeto de conertura de seguro oferecido 

no Brasil e, à época da materialização do risco, este 

não seja 

segurável há pelo menos 2 anos no mercado 

brasileiro, em valores correspondentes, no 

máximo, à média dos valores de apólives de 

complexidade semelhante normalmente 

praticados pelo mercado, e por pelo menos 

duas empresas seguradoras. 

27.6.6 Ocorrência de caso fortuito 

ou força maior: 

i Quando as consequencias não forem seguráveis 

no Brasil 

ii Quando as consequências forem seguráveis, no 

que exceder ao valor da cobertura. Caso o Parceiro 

Privado não tenha contratado seguro para o risco 

materializado assumitá integralmente o ônus 

decorrentes de sua reparação 

49.1. Na ocorrência de caso fortuito ou de força 

maior cujas consequências não forem 

seguraveis no Brasil, as partes acordarão se 

haverá lugar a recompsição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato ou a 

extinção da Concessão 
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19.1 A CONCESSIONÁRIA é integral e 

exclusivamente responsável por todos os 

riscos relacionados à presente 

CONCESSÃO, com excessão dos riscos 

contratual e expreessamente alocados ao 

PODER CONCEDENTE, incluindo os 

principais riscos relacionados a seguir: 

xvi. Todos os riscos inerentes á 

prestação do SERVIÇO ADEQUADO, 

incluindo, entre outros, vairações nos 

investimentos, custos ou despesas [...] 

xx. Alteração do cenários 

macroeconômico, aumento do custo de 

capital e alteração de taxas de juros 

praticados no mercado; 

xxi. Variação nas taxas de câmbio, 

ressalvado o disposto no Anexo XXII 

 

 

16.1. Constituem as principais obrigações da 

CONCESSIONÁRIA [...]: 

x. obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros 

necessários à execução das atividades e investimentos 

previstos no escopo deste CONTRATO; 

xi. Realizar todas as atividades e investimentos necessários 

ao perfeito cumprimento dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

19.1. A CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente 

responsável por todos os riscos relacionados à presente 

CONCESSÃO, com excessão dos riscos contratual e 

expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, 

incluindo os principais riscos relacionados a seguir: 

iii. A realização das obras e investimentos previstos neste 

CONTRATO para viabilização da exploração do 

SISTEMA RODOVIÁRIO 

xxix. Capacidade financeira e/ou de captação de 

recursos da CONCESSIONÁRIAS, assim como os 

custos de empréstimo e financiamento obtidos para 

arcar com as obrigações decorrentes deste 

CONTRATO 

 

 

19.1 A 

CONCESSIONÁRIA 

é integral e 

exclusivamente 

responsável por todos 

os riscos relacionados 

a presente 

CONCESSÃO, com 

excessão dos riscos 

contratual e 

expressamente 

alocados ao PODER 

CONCEDENTE, 

incluindo os 

principais riscos 

relacionados a seguir: 

vi. Variação de cursos 

de insumos, custos 

operacionais, de 

manutenção, 

investimentos ou 

qualquer outro custo 

incorrido pel 

CONCESSIONÁRIA 

na execução do objeto 

contratual 

19.1. A CONCESSIONÁRIA é integral e 

exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionadas à presente CONCESSÃO, com 

excessão dos riscos contratual e expressamente 

alocados ao PODER CONCEDENTE, incluindo os 

principais riscos relacionados a 

seguir: 

xxvi. Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis e de 

consequências incalculáveis, caso fortuito ou força 

maior que, em condições normais de mercado 

possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido 

no Brasil se, à época da materialização do risco, 

este seja 

segurável há pel menos 2 anos e por pelo menos 

duas empresas seguradoras, até o limite da 

média dos valores indenizáveis por apólive 

normalmente praticados no mercado, 

independentemente de a 

CONCESSIONÁRIA as ter contratado. 

19.2 O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das 

demais disposições deste 

CONTRATO assume os 

seguintes riscos relacionados 

à CONCESSÃO: 

ii. Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de 

consequências incalculáveis, caso fortuito ou força 

maior que, em condições normais de mercado, não 

possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido 

no Brasil e, à época da materialização do risco, este 

não seja segurável há pelo menos 2 anos no 

mercado brasileiro, por pelo menos duas empresas 

seguradoras, ou com relação à parcela que 

supere média dos valores indenizáveis por apólices 

normalmente praticados no mercado, 

independentemente de a CONCESISONÁRIA as ter contratado, nos termos da subclausula 19.1,xxvi 
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19.1 A CONCESSIONÁRIA assume 

integral responsabilidade pelos riscos 

inerentes à operação e execução dos 

serviços previstos no objeto deste 

CONTRATOS, excetuados unicamente 

aqueles em que o contrário resulta 

expressamente deste CONTRATO e 

incluindo os princiais riscos a seguir: 

xx. Alteração do cenário 

macroeconômico, aumento do custo de 

capital e alteração de taxas de juros 

praticados no mercado; 

xxi. Variação nas taxas de câmbio, 

ressalvado o disposto no ANEXO 

XXII 

 

 

16.1. Constituem as principais obrigações da 

CONCESSIONÁRIA [...]: 

x. obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros 

necessários à execução das atividades e investimentos 

previstos no escopo deste CONTRATO; 

xi. Realizar todas as atividades e investimentos necessários 

ao perfeito cumprimento dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

19.1. A CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente 

responsável por todos os riscos relacionados à presente 

CONCESSÃO, com excessão dos riscos contratual e 

expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, 

incluindo os principais riscos relacionados a seguir: 

iii. A realização das obras e investimentos previstos neste 

CONTRATO para viabilização da exploração do 

SISTEMA RODOVIÁRIO 

xxix. Capacidade financeira e/ou de captação de 

recursos da CONCESSIONÁRIAS, assim como os 

custos de empréstimo e financiamento obtidos para 

arcar com as obrigações decorrentes deste 

CONTRATO 

 

19.1 A 

CONCESSIONÁRIA 

é integral e 

exclusivamente 

responsável por todos 

os riscos relacionados 

a presente 

CONCESSÃO, com 

excessão dos riscos 

contratual e 

expressamente 

alocados ao PODER 

CONCEDENTE, 

incluindo os 

principais riscos 

relacionados a seguir: 

vi. Variação de cursos 

de insumos, custos 

operacionais, de 

manutenção, 

investimentos ou 

qualquer outro custo 

incorrido pel 

CONCESSIONÁRIA 

na execução do objeto 

contratual 

 

47.4. Um evento caracterizado como caso fortuito 

ou de força maior não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio economico-

financeiro do CONTRATO se, ao tempo de sua 

ocorrência, corresponder a um risco segurável no 

Brasil há pelo 

menos 2 anos, até o limite da média dos valores 

indenizáveis por apólice normalmente praticados no 

mercado, por peo menos duas empresas do ramo, 

independentemente de a CONCESSIONÁRIA as 

ter contratado, observada a matriz de riscos 

estabelecida por este CONTRATO. 

47.5 Na ocorrência de caso fortuito ou de força 

maior, cujas consequências não forem seguráveis no 

Brasil, ou cujos efeitos irreparáveis se estendam por 

mais de 90 dias, ou por período definido de comum 

acordo entre as PARTES, quando da verificação de 

que os efeitos possam comprometer de forma 

irreversível a exploração da CONCESSÃO, 

qualuqer das PARTES poderá se valer da 

faculdade prevista na Cláusula 

6.4., iii. 
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19.1 A CONCESSIONÁRIA assume 

integral responsabilidade pelos riscos 

inerentes à operação e execução dos 

serviços previstos no objeto deste 

CONTRATOS, excetuados unicamente 

aqueles em que o contrário resulta 

expressamente deste CONTRATO e 

incluindo os princiais riscos a seguir: 

xxiv. Alteração do cenário 

macroeconômico, aumento do custo de 

capital e alteração de taxas de juros 

praticados no mercado; 

xxv. Variação nas taxas de câmbio, 

ressalvado o disposto no ANEXO 22 

 

 

16.1. Constituem as principais obrigações da 

CONCESSIONÁRIA [...]: 

x. obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros 

necessários à execução das atividades e investimentos 

previstos no escopo deste CONTRATO; 

xi. Realizar todas as atividades e investimentos necessários 

ao perfeito cumprimento dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

19.1. A CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente 

responsável por todos os riscos relacionados à presente 

CONCESSÃO, com excessão dos riscos contratual e 

expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, 

incluindo os principais riscos relacionados a seguir: 

iii. A realização das obras e investimentos previstos neste 

CONTRATO para viabilização da exploração do 

SISTEMA RODOVIÁRIO 

xxix. Capacidade financeira e/ou de captação de 

recursos da CONCESSIONÁRIAS, assim como os 

custos de empréstimo e financiamento obtidos para 

arcar com as obrigações decorrentes deste 

CONTRATO 

33.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva 

responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO 

 

 

19.1 A 

CONCESSIONÁRIA 

é integral e 

exclusivamente 

responsável por todos 

os riscos relacionados 

a presente 

CONCESSÃO, com 

excessão dos riscos 

contratual e 

expressamente 

alocados ao PODER 

CONCEDENTE, 

incluindo os 

principais riscos 

relacionados a seguir: 

vi. Variação de cursos 

de insumos, custos 

operacionais, de 

manutenção, 

investimentos ou 

qualquer outro custo 

incorrido pel 

CONCESSIONÁRIA 

na execução do objeto 

contratual 

 

 

48.4. Um evento caracterizado como caso fortuito 

ou de força maior não será considerado, para os 

efeitos de recomposição do equilíbrio economico-

financeiro do CONTRATO se, ao tempo de sua 

ocorrência, corresponder a um risco segurável no 

Brasil há pelo 

menos 2 anos, até o limite da média dos valores 

indenizáveis por apólice normalmente praticados no 

mercado, por peo menos duas empresas do ramo, 

independentemente de a CONCESSIONÁRIA as 

ter contratado, observada a matriz de riscos 

estabelecida por este CONTRATO. 

48.5 Na ocorrência de caso fortuito ou de força 

maior, cujas consequências não forem seguráveis no 

Brasil, ou cujos efeitos irreparáveis se estendam por 

mais de 90 dias, ou por período definido de comum 

acordo entre as PARTES, quando da verificação de 

que os efeitos possam comprometer de forma 

irreversível a exploração da CONCESSÃO, 

qualuqer das PARTES poderá se valer da 

faculdade prevista na Cláusula 

6.4., iii. 

 

 

 

 

 

 

DOW
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XI. ANEXO IV: ANÁLISE DOS JULGADOS DO STF 
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ACÓRDÃOS 

 

ARE 742449 AgR 

 

Segunda Turma 

Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES 

Julgamento:07/05/2013 

Publicação:21/05/2013 

 

Ementa 

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do consumidor. 3. Agravante não demonstrou 

motivos suficientes à reforma da decisão agravada. Deficiência de fundamentação. Súmula 287. 3. Mérito. Discussão de 

índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. 

Indexação 

DESCABIMENTO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APRECIAÇÃO, MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, 

APLICAÇÃO, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIVISÃO, ÔNUS,VARIAÇÃO 

CAMBIAL,CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, VEÍCULO AUTOMOTOR. 

 

ARE 742449 AgR 

 

Segunda Turma 

Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES 

Julgamento:07/05/2013 

Publicação:21/05/2013 

 

Indexação 

DESCABIMENTO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APRECIAÇÃO, MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, 

APLICAÇÃO, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIVISÃO, ÔNUS, VARIAÇÃO 

CAMBIAL,CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, VEÍCULO AUTOMOTOR. 

[...] 

Registro que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a alegação de afronta aos princípios do 

contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito configura ofensa 

meramente reflexa ao texto constitucional quando a controvérsia cingir-se à interpretação ou aplicação de normas 

infraconstitucionais, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. No caso, constata-se que o acórdão 

recorrido solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie 

(Código de Defesa do Consumidor), motivo pelo qual, para se entender de forma diversa do consignado na origem, 

seria necessário rever interpretação conferida à referida legislação, providência vedada no âmbito do recurso 

extraordinário. 

 

ARE 1171023 

 

 

Min. LUIZ FUX 

Julgamento:31/10/2018 

Publicação:08/11/2018 

 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – 

SANEPAR objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: "DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINACEIRO. VARIAÇÃO CAMBIAL EXTRAORDINÁRIA COM REFLEXOS 

NOS SERVIÇOS E MATERIAIS CONTRATADOS. EVENTO MACROECONÔMICO IMPREVISÍVEL. 

ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CARACTERIZADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DIREITO DO PARTICULAR EM BUSCAR O 

RESSARCIMENTO PELA ATIVIDADE QUE PROVEITOSAMENTE DISPENSOU EM PROL DA 

ADMINISTRAÇÃO, CONSISTENTE NA SUPERVALORIZAÇÃO DO PREÇO DOS INSUMOS E 

DESVALORIZAÇÃO DO REAL. AUMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS. PREVISIBIILDADE. 

PRIMEIRO APELO PREJUDICADO. SEGUNDO APELO PROVIDO, PARA JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA. I. No momento em que o índice de reajuste pactuado nos 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur230905/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur230905/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur230905/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur230905/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho924875/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho924875/false
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contratos administrativos deixa de atender a sua finalidade, qual seja, promover a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro, a revisão, recomposição ou realinhamento de preços é devida ao contratado, isto porque a relação contratual 

deve se desenvolver com base no equilíbrio estipulado inicialmente pelas partes, não se olvidando que é legítimo ao 

particular perseguir o lucro quando contrata com o poder público. II. Nos contratos administrativos, a Administração 

busca o atendimento das necessidades públicas, o contratado objetiva um lucro, através da remuneração 

consubstanciada nas cláusulas econômicas. III. A Administração deve 'atuar em seus contratos com absoluta lisura e 

integral respeito aos interesses econômicos legítimos de seu contratante, pois não lhe assiste minimizá-los em ordem a 

colher benefícios econômicos suplementares ao previsto e hauridos em detrimento da outra parte.' (CELSO ANTONIO 

BANDEIRA DE MELLO, CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 24ª ed., p. 626). IV. A maxidesvalorização do 

Real frente ao Dólar norte-americano ocorrido nos anos de 2000 a 2004, quando vigente o contrato, configurou causa 

excepcional de mutabilidade dos contratos administrativo, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

das partes. V. O aumento salarial a que a empresa contratada está obrigada, mercê de não ser fato imprevisível capaz de 

autorizar a revisão contratual de que trata o art. 65 da lei 8.666/93, impõe ao autor a demonstração inequívoca de que 

não decorreu de aumento do piso salarial da categoria dos empregados." (Doc. 15, fls. 7-9) Nas razões do apelo 

extremo, sustenta a preliminar de repercussão geral, e no mérito, aponta violação ao disposto nos artigos 5º, LIV e LV, 

e 93, IX, da Constituição Federal. 

[...] 

Ex positis, NÃO CONHEÇO o agravo interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – 

SANEPAR, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF. 

 

ARE 1295334 

 

Min. PRESIDENTE 

Decisão proferida pelo(a): Min. 

LUIZ FUX 

Julgamento:09/11/2020 

Publicação:10/11/2020 

Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se 

ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão 

recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as 

partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o 

tema, a propósito: 

[...] 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal) 

DECISÕES MONOCRÁTICAS 

 

RE 296489 

 

Min. MOREIRA ALVES 

Julgamento: 08/10/2001 

Publicação: 04/03/2002 

 

Não se pode deixar de considerar que as partes tinham conhecimento acerca da probabilidade remota de flutuação na 

variação do dólar, só não podiam imaginar que de repente a cotação pudesse aumentar de forma tão significativa, quase 

duplicando o valor de cada uma das prestações pactuadas no contrato. Destarte, inegável a necessidade de revisão 

do contrato, bem como inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, em conseqüência, a adoção da 

Teoria da Imprevisão, já que a imprevisibilidade incidiu sobre o contrato celebrado pelas partes, pois a inopinada 

alteração da política econômica que vinha sendo conduzida com relação à moeda nacional, jamais poderia fazer supor a 

ocorrência da violenta e desmedida desvalorização 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1151326/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1151326/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho69944/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho69944/false
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utilizando-se de prazos longos, sofrendo, sim, dos efeitos causados pelo desequilíbrio nas avenças, por conta das 

promessas que pareciam verdadeiras. A ré não comprovou ter efetivado captações de recursos no exterior e, mesmo que 

embora precedentes ao contrato de arrendamento mercantil, não há qualquer comprovação de que parte dos valores 

captados tenha sido efetivamente destinado (mesmo que parcialmente) à operação de arrendamento mercantil/leasing, 

levada a efeito com a autora. Muito embora haja divergência quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de arrendamento mercantil, o fato é que os contratos de leasing não passam de contratos de 

financiamento. Aliás, o Professor Luiz Antônio Rizzatto Nunes em sua obra "O Código de Defesa do Consumidor e sua 

Interpretação Jurisprudencial", Editora Saraiva, 1997, página 180, preleciona: "Não é certo, na nossa opinião, afirmar 

taxativamente que não se aplica o CDC nos contratos de leasing. Toda e qualquer relação de consumo que se estabeleça 

entre consumidor (art. 2º) e fornecedor (art. 3º), na qual se negociem produtos (parágrafo 1º do art. 3º) e serviços 

(parágrafo 2º do mesmo artigo, com exceções - gratuidade e decorrência 

Defesa do Consumidor atinge os contratos de arrendamento mercantil/leasing. Além disso, inobstante o caráter 

complexo e especial da operação de leasing, com pagamento de aluguéis, opção de compra ao final etc., não há dúvida 

de que seu uso no mercado é caracterizado, especialmente no Brasil, como verdadeira operação de financiamento de bens. 

E, também, serviço de massa tipicamente oferecido ao consumidor, com todas as suas características 

próprias: contrato de adesão, publicidade massiva, taxas homogêneas e outras." Fran Martins, in Contratos e 

Obrigações Comerciais, 13ª Edição, Editora Forense, 1995, páginas 453/454, salienta: "no leasing puro, há, assim, uma 

operação de financiamento por parte da empresa arrendadora, e por tal razão é que, em regra, as entidades que o praticam 

ficam sujeitas as normas de operações bancárias. Os arrendatários são beneficiados porque, não podendo ou não querendo 

imobilizar capitais na aquisição dos bens de que necessitam, recebem-nos em locação com direito de adquirir sua 

propriedade findo o prazo convencionado para o arrendamento. Em regra, quando se trata de contratos de bens móveis 

- máquinas etc. - , esses contratos são celebrados por um prazo 

ocorreu um contrato civil escrito e lido, trazendo obrigações recíprocas, de modo a prevalecer o equilíbrio enquanto 

durar (princípio da força obrigatória). No entanto, com a superveniência de fato capaz de promover o desequilíbrio para 

qualquer dos contratantes deve o Estado agir de modo a manter o mecanismo estabilizador capaz de evitar a sobreposição 

de uma parte sobre a outra. Na hipótese vertente, o mecanismo de estabilidade da moeda, sustentado por prática artificial, 

acabou por ruir em Janeiro/99, quando por circunstância alheia a vontade das partes, o câmbio baseado no dólar americano 

desequilibrou-se abruptamente, trazendo aos contratos em geral e dentre eles o de arrendamento mercantil/leasing, um 

desequilíbrio em desfavor do arrendatário, pelo que a interferência judicial se faz necessária de modo a trazer o justo 

equilíbrio ao contrato, face a típica relação de consumo e o confronto com normas prevalecentes de interesse social e de 

ordem pública. Destarte, necessária a adequação do contrato ao equilíbrio em que deve se manter em sede de relação de 

consumo, seja porque não se utilizou de recurso em moeda estrangeira para o financiamento, seja porque deve 

o contrato ser revisto 

desvalorização cambial, fato totalmente imprevisível e causador do desequilíbrio jurídico entre as partes. Nesse sentido 

e no da possibilidade de aplicação do INPC aos contratos de leasing: "ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. - Possibilidade da revisão ante o princípio da relatividade do contrato - 
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segundo o qual o contrato muda a sua disciplina, as suas funções e a sua própria estrutura conforme o contexto 

econômico-social em que está inserido - prevalecente sobre o princípio do pacta sunt servanda, isso para assegurar a real 

concretização dos conceitos norteadores do equilíbrio da relação contratual, quais o da liberdade e da igualdade entre as 

partes. Natureza Jurídica efetiva da contratação: Contrato de compra e venda com pagamento parcelado, pelo pagamento 

antecipado do valor residual e conseqüente descaracterização do contrato de leasing. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

Adoção do INPC em substituição a TR que não é índice próprio para medir a inflação. JUROS. Auto-aplicabilidade da 

regra inscrita no parágrafo 3, art. 192, da Constituição Federal". (Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul - RECURSO: 

APC - NÚMERO: 196102750 - DATA: 22/08/1996 - ORGÃO: Quarta 

referência da aplicação da Teoria da Imprevisão aos contratos, cito, inclusive, sua recepção pelo Direito Positivo, 

consubstanciado na norma aludida, sem que, todavia, aplique a disposição legal no caso concreto. Desde a implantação 

do assim chamado "Plano Real" o governo brasileiro optou por definir uma política cambial de controlar a flexibilidade 

da moeda norte-americana por meio de fixação de "bandas" máxima e mínima, o que prevaleceu até 13 de janeiro próximo 

passado, quando o Banco Central, no comunicado nº 6.560, fixou as bandas mínima e máxima do dólar norte-americano 

em R$ 1,20 e R$ 1,32. Dois dias após, o governo alterou bruscamente sua política que vigorava há mais de quatro anos e 

deixou de definir os padrões para flutuação daquela moeda (Comunicado nº 6.565, de 18.01.99). Em decorrência, o valor 

do dólar norte-americano "explodiu" no mercado chegando a valer recentemente (menos de dois meses depois), quase o 

dobro do que valia em 13 de janeiro. O contrato entre as partes é intangível e em tese pode ser alterado. Se, na execução 

do contrato, houver desequilíbrio entre as prestações por fato superveniente, o contrato poderá ser revisto para que se 

recupere o equilíbrio 

DESPACHO: 1. É este o teor da decisão do Colégio Recursal: "Respeitado o convencimento do juízo monocrático, a 

sentença proferida merecer ser reformada, pelos motivos abaixo alinhavados. Pretende a autora a reforma da decisão 

monocrática, para que seja revista a cláusula de contrato de arrendamento mercantil firmado com a ré, tendo como objeto 

um veículo automotor, sob alegação de descontrole cambial o que causou excessiva onerosidade e desequilíbrio ente as 

partes, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A ré, por sua vez, alega a legalidade da captação e 

repasse de dólar por contrato, desde que o recurso seja obtido do estrangeiro. Entende ser inaplicável o Código de Defesa 

do Consumidor, da a natureza do contrato de arrendamento mercantil, vez que não se trata de consumo, portanto, não há 

que se falar em teoria da imprevisão e nem em alteração contratual. De fato, as decisões tomadas sem a devida 

transparência e de forma inconseqüente por nossos políticos mais uma vez vêm os prejudicados reclamar do Poder 

Judiciário uma solução para os problemas causados na esfera privada das pessoas. Aliás, com ímpar propriedade, o ilustre 

Juiz Diogo de Salles, do Segundo Tribunal 

anunciada aos quatro cantos. Portanto, a mudança econômica perpetrada pela equipe econômica do Governo Federal, 

além de brusca e violenta, ultrapassou os limites da previsão normal. 
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AI 423901 

 

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE 

Julgamento: 31/03/2003 

Publicação: 25/04/2003 

 

É nula a cláusula contratual que vincula a correção das prestações à variação cambial de moeda estrangeira (dólar 

norte-americano), se não houver prova da aplicação dos recursos captados no exterior na aquisição do bem dado em 

arrendamento mercantil. 

 

AI 451356 

 

Min. GILMAR MENDES 

Julgamento: 18/06/2004 

Publicação: 04/08/2004 

 

Sob os fundamentos do Código de Defesa do Consumidor, a estipulação do preço do dinheiro encontra limite nos 

princípios da eqüidade retributiva e da boa-fé objetiva dos negócios jurídicos, âmbito em que o abuso de poder econômico 

e o excesso de onerosidade dos encargos pecuniários unilateralmente pactuados caracterizam conduta de lesa-cidadania, 

promovendo o enriquecimento ilícito do credor e o simultâneo empobrecimento sem causa do devedor. CLAUSULAÇÃO 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA PURA: ILICITUDE DA VARIAÇÃO CAMBIAL DAS OBRIGAÇÕES 

PECUNIÁRIAS PELO DÓLAR NORTE-AMERICANO. EXAME DE VALIDADE MATERIAL. Sendo fato público e 

notório que o Banco Central do Brasil, a partir de janeiro/99, adotou o regime de taxas de câmbio livres ou flutuantes, 

abandonando o regime de minibandas na administração da política cambial do país, resultando em imprevisível impacto 

na economia real e acentuada volatilidade no mercado de moedas estrangeiras, com imediata e desproporcional majoração 

das obrigações contratuais internas indexadas à variação cambial do dólar norte-americano - cuja oscilação chegou ao 

patamar de 77,68% (1.21/2.15) em relação à cotação corrente diante da moeda brasileira (real) -, procede o pedido 

revisional fundado na superveniência de circunstâncias geradoras de onerosidade excessiva no negócio firmado (art. 6º., 

inc. V, do C.D.C.), substituindo-se o indexador cambial pelo IGP-M mensal 

 

AI 476379 

 

Min. GILMAR MENDES 

Julgamento: 28/06/2004 

Publicação: 09/08/2004 

 

DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que negou processamento a recurso extraordinário fundado no art. 102, III, 

"a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, assim 

ementado: "Arrendamento Mercantil - Revisão contratual - Variação cambial - Contrato que se insere nos princípios 

do Código de Defesa do Consumidor, pois envolve serviço de natureza financeira - Princípio do "pacta sunt servanda" 

que cede ao disposto na legislação consumerista, diante da demasiada onerosidade - Revisão que, na sistemática da 

legislação consumerista, não exige que da onerosidade ao consumidor advenha vantagem ao fornecedor - Recurso 

improvido." Alega-se violação aos artigos. 5o, II e 170, da Carta Magna. A controvérsia está restrita ao âmbito da 

legislação infraconstitucional. A ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa. Neste sentido, 

monocraticamente, o AI 500.721, Rel. Sepúlveda Pertence, DJ 30.04.04. Assim, nego seguimento ao agravo (art. 557, 

caput, do CPC). Publique-se. Brasília, 

 

AI 608727 

 

Min. CÁRMEN LÚCIA 

Julgamento: 30/08/2007 

DECISÃO CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL: REVISÃO DE CONTRATO. VARIAÇÃO CAMBIAL. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo de Instrumento interposto por Alfa 

Arrendamento Mercantil S/A contra decisão do Terceiro Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que não 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho64095/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho64095/false
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Publicação: 24/09/2007 

 

admitiu recurso extraordinário interposto nos autos das Apelações ns. 2005.001.07396 e 2005.001.07398, porque "O 

exame das razões recursais revela que a alegada ofensa ao artigo 5º, XXXV da Constituição, se existisse, seria reflexa, 

uma vez que necessariamente precedida de afronta a preceito de legislação infraconstitucional, inviabilizando a 

admissão do recurso. 

 

AI 730232 

 

Min. MARCO AURÉLIO 

Julgamento: 12/05/2010 

Publicação: 01/06/2010 

 

EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS - INVIABILIDADE - 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento a 

pedido formulado em apelação, ante fundamentos assim sintetizados (folha 20): DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. CORREÇÃO PELO DÓLAR. LEI Nº 8.880/94. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. I - Nos termos do artigo 6º, da Lei 8.880/94, é nula de pleno direito a contratação de reajuste 

vinculado à variação cambial, em contrato de arrendamento mercantil, celebrado com base na captação de recursos 

provenientes do exterior, entre pessoas residentes e domiciliadas no País. II - Por força da legislação vigente, a ausência 

de prova específica quanto à utilização dos valores captados no exterior, para a aquisição do bem objeto da avença, 

implica na nulidade da cláusula que atrela as prestações à variação cambial.  

 

ARE 960750 

 

Min. LUIZ FUX 

Julgamento: 27/04/2016 

Publicação: 02/05/2016 

 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA E VARIAÇÃO CAMBIAL. 

ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO 

PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“ Além disso, relativamente à alegada 

violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação de cada caso concreto acerca da 

ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria 

infraconstitucional. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA 

INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO 

ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. 

EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA. 

 

ARE 1295334 

 

Min. PRESIDENTE 

Decisão proferida pelo(a): Min. 

LUIZ FUX 

Julgamento: 09/11/2020 

Publicação: 10/11/2020 

 

O acórdão recorrido ficou assim ementado: "ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO E ADITIVO PARA 

FORNECIMENTO DE SEIS HELICÓPTEROS PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREÇO AJUSTADO 

EM MOEDA NACIONAL (REAL). VENCEDORA CONTRATANTE QUE NECESSITAVA IMPORTAR AS 

AERONAVES PAGANDO EM MOEDA ESTRANGEIRA (DÓLAR). DESVALORIZAÇÃO DO CÂMBIO 

OCORRIDA EM JANEIRO DE 1999. TEORIA DA IMPREVISÃO. ÁLEA EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ART. 65, II, D, DA LEI Nº 8.666/93. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

RECURSO DA EMPRESA PARTICULAR PROVIDO. 1. Em consonância com o estabelecido no art. 37, XXI, da 

Constituição Federal, que garante a manutenção das condições efetivas da proposta de contrato celebrado com a 

Administração, a Lei de Licitações prevê a possibilidade de revisão contratual com o fito de preservação da equação 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho147130/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho147130/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho630049/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho630049/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1151326/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1151326/false
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econômica da avença, podendo essa correção, dentre outras premissas, advir da teoria da imprevisão, a teor do disposto 

no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93. 

[...] 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, 

XXI, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte 

fundamentação: 

[...] 

No caso concreto, a empresa autora, ora recorrente, requer indenização pecuniária, mediante a revisão 

de contrato administrativo para o fornecimento de helicópteros (por ela entregues) destinados ao serviço de remoção de 

vítimas de acidentes, resgates e operações especiais do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, com preço 

originariamente fixado em moeda nacional (real), ante a alegada quebra da equação econômico-financeira, decorrente da 

forte desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar, fenômeno ocorrido em janeiro de 1999, como consequência da 

mudança de política cambial então implementada pelo Banco Central. 4. Uma vez demonstrado que as aeronaves 

necessitavam ser adquiridas pela licitante vencedora no exterior, com o desembolso em dólar realizado logo após a 

mencionada e drástica alteração da política cambial (passando-se do sistema de bandas para o de livre flutuação do dólar), 

fato esse que, à época, não poderia ser previsto e que acabou por onerar sobremaneira a empresa recorrente, configurada 

pela reportada variação do câmbio. Pretende, então, seja, à luz da teoria da imprevisão, reconhecida a existência de 

posterior desequilíbrio da equação econômico-financeira inicialmente pactuada com o Poder Público, com a consequente 

indenização pela diferença apurada entre a taxa de câmbio projetada na proposta comercial apresentada em 3/11/1998 

para o fornecimento dos helicópteros (dólar valendo R$ 1,1929) e aquela efetivamente utilizada na operação de câmbio 

para o pagamento à fornecedora estrangeira, ocorrida em 4/3/1999 (dólar valendo R$ 2,1070). (...) De fato, no âmbito 

dos contratos administrativos, a garantia de manutenção das condições inicialmente avençadas entre as partes envolvidas 

exsurge consagrada no art. 37, XXI, da Constituição Federal (...com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta...), bem assim no acima transcrito art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93. 

[...] 

Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se 

ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão 

recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as 

partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. 
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XII. ANEXO V: ANÁLISE DOS JULGADOS DO STJ 
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Processo 

REsp 23707 / MG 

RECURSO ESPECIAL 

1992/0015109-4 

Relator(a) 

Ministro ATHOS CARNEIRO 

(1083) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

22/06/1993 

Ementa 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM PREÇO FIXADO E INDEXADO EM DOLARES, PARA 

PAGAMENTO EM CRUZEIROS. NULIDADE DA CLAUSULA. DECRETO-LEI 857/69. É TAXATIVAMENTE 

VEDADA A ESTIPULAÇÃO, EM CONTRATOS EXEQUIVEIS NO BRASIL, DE PAGAMENTO EM MOEDA 

ESTRANGEIRA, A TANTO EQUIVALENDO CALCULAR A DÍVIDA COM INDEXAÇÃO AO DOLAR NORTE-

AMERICANO, E NÃO A INDICE OFICIAL OU OFICIOSO DE CORREÇÃO MONETARIA, LICITO SEGUNDO 

AS LEIS NACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DA VARIAÇÃO CAMBIAL, PROPOSTA PELA VENDEDORA. 

NULIDADE DE PLENO DIREITO DA CLAUSULA OFENSIVA A NORMA IMPERATIVA E DE ORDEM 

PUBLICA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199200151094&dt_publicacao=02/08/1993 

Processo 

REsp 119773 / RS 

RECURSO ESPECIAL 

1997/0010677-2 

Relator(a) 

MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA (1088) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

23/11/1998 

Ementa 

PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRELA A CORREÇÃO MONETÁRIA À VARIAÇÃO 

CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO EFETUADO EM MOEDA 

NACIONAL, COM BASE NA COTAÇÃO DE CÂMBIO. LEGALIDADE. DECRETO-LEI Nº 857/69, ART. 1º. 

PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. 

I - Distinguem-se, por sua natureza, o pagamento efetuado em moeda estrangeira e a utilização dessa moeda como fator 

de atualização monetária. 

II - O artigo 1º do Decreto-Lei nº 857/69 veda o curso legal de moeda estrangeira no território nacional, o que 

significa que o pagamento não pode ser efetuado nessa moeda. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199700106772&dt_publicacao=15/03/1999 

Processo 

REsp 57581 / SC 

RECURSO ESPECIAL 

1994/0037094-6 

Relator(a) 

Ministro BARROS MONTEIRO 

(1089) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

05/08/1999 

Ementa 

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA 

ESTRANGEIRA. PAGAMENTO EM MOEDA NACIONAL MEDIANTE CONVERSÃO. CORREÇÃO CAMBIAL. 

- Legítimo é o pacto celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em 

moeda nacional. Precedentes do STJ. 

-  Obrigação do devedor de restituir, em moeda nacional, o equivalente em dólares norte-americanos emprestados. 

Variação cambial que não constitui, a rigor, correção monetária, mas a expressão do principal devido. Recurso especial 

não conhecido. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199400370946&dt_publicacao=18/10/1999  

Processo Ementa 

Contrato em moeda estrangeira. Reajuste. Precedentes. 1. Esta Corte já assentou a melhor interpretação do art. 1º do 

Decreto-lei nº 857/69, admitindo a contratação em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja realizado pela 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199200151094&dt_publicacao=02/08/1993
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199700106772&dt_publicacao=15/03/1999
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199400370946&dt_publicacao=18/10/1999
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REsp 194629 / SP 

RECURSO ESPECIAL 

1998/0083533-4 

Relator(a) 

Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO (1108) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

11/04/2000 

conversão em moeda nacional. 2. É certo que a Lei nº 8.880/94, art. 6º, comanda a nulidade de 

pleno direito da contratação de reajuste vinculado à variação cambial, salvo quando expressamente autorizado por lei 

federal e no arrendamento mercantil celebrado entre pessoas residentes e domiciliadas no país, com base em captação 

de recursos provenientes do exterior. Todavia, nem o Acórdão recorrido nem o especial 

cuidaram dessa disciplina legal. 3. Recurso especial não conhecido. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199800835334&dt_publicacao=22/05/2000  

 

Processo 

REsp 83752 / RS 

RECURSO ESPECIAL 

1995/0068847-6 

Relator(a) 

Ministro BARROS MONTEIRO 

(1089) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

24/04/2001 

 

Ementa 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. MOEDA ESTRANGEIRA. MORA DA 

DEVEDORA CARACTERIZADA. RECONVENÇÃO ADMISSÍVEL E JULGADA PROCEDENTE PARA 

DECRETAR A  RESCISÃO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO. PODERES PARA RECONVIR. INÉPCIA DO 

PEDIDO RECONVENCIONAL DESACOLHIDA. 

[...]- Legítimo é o pacto celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão na 

moeda nacional. Precedentes do STJ. 

- Mora da devedora configurada no caso em virtude da falta de pagamento das prestações na forma convencionada. 

Interpelação prévia prescindível diante da iniciativa da devedora em promover a sustação 

do protesto da cambial sacada. Recurso especial não conhecido. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199500688476&dt_publicacao=13/08/2001 

Processo 

REsp 268661 / RJ 

RECURSO ESPECIAL 

2000/0074504-9 

Relator(a) 

Ministra NANCY ANDRIGHI 

(1118) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

16/08/2001 

 

Ementa 

Revisão de contrato - Arrendamento mercantil (leasing) - Relação de consumo - Indexação em moeda estrangeira (dólar) 

- Crise cambial de janeiro de 1999 - Plano real. Aplicabilidade do art. 6, inciso V do 

CDC - Onerosidade excessiva caracterizada. Boa-fé objetiva do consumidor e direito de informação. Necessidade de 

prova da captação de recurso financeiro proveniente do exterior. 

- O preceito insculpido no inciso V do artigo 6º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, 

bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor. 

- A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por 

ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de oscilação, a ponto de caracterizar a 

onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas. 

- A equação econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da parcela mensal sofre um reajuste que não é 

acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no mercado, havendo quebra da paridade contratual, à 

medida que apenas a instituição financeira está assegurada quanto aos riscos da variação cambial, pela prestação do 

consumidor indexada em dólar americano. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199800835334&dt_publicacao=22/05/2000
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199500688476&dt_publicacao=13/08/2001
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- É ilegal a transferência de risco da atividade financeira, no mercado de capitais, próprio das instituições de crédito, ao 

consumidor, ainda mais que não observado o seu direito de informação (art. 6°, III, e 10, "caput", 31 e 52 do CDC). 

- Incumbe à arrendadora se desincumbir do ônus da prova de captação de recursos provenientes de empréstimo em moeda 

estrangeira, quando impugnada a validade da cláusula de correção pela variação cambial. Esta prova deve acompanhar 

a contestação (art. 297 e 396 do CPC), uma vez que os negócios jurídicos entre a instituição financeira e o banco 

estrangeiro são alheios ao consumidor, que não possui meios de averiguar as operações mercantis daquela, sob pena de 

violar o art. 6° da Lei n. 8.880/94. 

STJ, REsp 268661 / RJ, Min. Rel. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 16/08/2011. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200000745049&dt_publicacao=24/09/2001 . 

Acesso em 03/06/2021.  

Processo 

REsp 299501 / MG 

RECURSO ESPECIAL 

2001/0003354-7 

Relator(a) 

Ministra NANCY ANDRIGHI 

(1118) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

11/09/2001 

 

Ementa 

Revisão de contrato - Arrendamento mercantil (leasing) - Relação de consumo - Indexação em moeda estrangeira 

(dólar) - Crise cambial de janeiro de 1999 - Plano real. Aplicabilidade do art. 6, inciso V do CDC - Onerosidade 

excessiva caracterizada. Boa-fé objetiva do consumidor e direito de informação. Necessidade de prova da captação 

de recurso financeiro proveniente do exterior. 

- O preceito insculpido no inciso V do artigo 6º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, 

bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor. 

- A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por 

ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de oscilação, a ponto de caracterizar a 

onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas. 

- A equação econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da parcela mensal sofre um reajuste que não é 

acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no mercado, havendo quebra da paridade contratual, à 

medida que apenas a instituição financeira está assegurada quanto aos riscos da variação cambial, pela prestação do 

consumidor indexada em dólar americano. 

- É ilegal a transferência de risco da atividade financeira, no mercado de capitais, próprio das instituições de 

crédito, ao consumidor, ainda mais que não observado o seu direito de informação (art. 6°, III, e 10, "caput", 31 

e 52 do CDC). 

- Incumbe à arrendadora se desincumbir do ônus da prova de captação de recursos provenientes de empréstimo 

em moeda estrangeira, quando impugnada a validade da cláusula de correção pela variação cambial. Esta prova 

deve acompanhar a contestação (art. 297 e 396 do CPC), uma vez que os negócios jurídicos entre a instituição financeira 

e o banco estrangeiro são alheios ao consumidor, que não possui meios de averiguar as operações mercantis daquela, sob 

pena de violar o art. 6° da Lei n. 8.880/94. 

 

STJ, REsp 299501 / MG, Min. Rel. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 11/09/2001. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100033547&dt_publicacao=22/10/2001. 

Acesso em 03/06/2021. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200000745049&dt_publicacao=24/09/2001
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100033547&dt_publicacao=22/10/2001
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Processo 

REsp 331082 / SC 

RECURSO ESPECIAL 

2001/0080817-6 

Relator(a) 

Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO (1108) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

04/10/2001 

 

Ementa 

Recurso especial. Leasing. Prestações. Variação cambial. INPC. Código de Defesa do Consumidor. Tutela antecipada. 

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de arrendamento mercantil, sendo certo que a 

arrendatária é consumidora final do serviço prestado pela arrendadora. Pode, assim, a arrendatária, em linha 

de princípio, pedir a revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que tornem as prestações 

excessivamente onerosas, a teor do art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. 

2. Presentes os requisitos legais, mormente a verossimilhança, assentada em precedentes da 3ª Turma desta Corte, cabe 

o deferimento de tutela antecipada para que a arrendatária deposite judicialmente as prestações do arrendamento 

mercantil reajustadas com base no INPC, afastada a cláusula que manda aplicar a variação cambial, tendo em vista o 

aumento considerável do valor do dólar norte-americano em face do real, ocorrido em janeiro de 1999. 

3. Hipótese em que não há perigo de irreversibilidade do provimento. 

4. Recurso especial conhecido e provido. 

 

STJ, REsp 331082 / SC, Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 04/10/2001. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100808176&dt_publicacao=19/11/2001 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 331274 / MS 

RECURSO ESPECIAL 

2001/0081034-4 

Relator(a) 

Ministro ARI PARGENDLER 

(1104) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

15/10/2001 

Ementa 

LEASING   CAMBIAL.   Desconsideração   de  cláusula  contratual,  ao fundamento   de   que  se  revelou  

excessivamente  onerosa  para  o consumidor.  Ressalva  do ponto de vista pessoal do relator. Recurso 

especial não conhecido. 

 

STJ, REsp 331274 / MS, Min. Rel. Ari Pargendler, 3ª Turma, DJ 15/10/2001. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100810344&dt_publicacao=04/02/2002 . 

Acesso em 03/06/2021. 

 

Processo 

REsp 370598 / RS 

RECURSO ESPECIAL 

2001/0159239-4 

Relator(a) 

Ministra NANCY ANDRIGHI 

(1118) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Ementa 

Comercial e Processual civil. Arrendamento mercantil. Indexação em moeda estrangeira (dólar) - Crise cambial de 

janeiro de 1999. Aplicabilidade do art. 6º, inciso V, do CDC.  Onerosidade excessiva caracterizada. Boa-fé objetiva 

do consumidor e direito de informação. Necessidade de prova da captação de recurso financeiro 

proveniente do exterior. Cobrança antecipada do valor residual garantido. Descaracterização do contrato. Aplicação do 

CDC. 

- O preceito insculpido no inciso V do artigo 6º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, 

bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor. 

- A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100808176&dt_publicacao=19/11/2001%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100808176&dt_publicacao=19/11/2001%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100810344&dt_publicacao=04/02/2002%20
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Data do Julgamento 

26/02/2002 

 

ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de oscilação, a ponto de caracterizar a 

onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas. 

- A equação econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da parcela mensal sofre um reajuste que não é 

acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no mercado, havendo quebra da paridade contratual, à 

medida que apenas a instituição financeira está assegurada quanto aos riscos da variação cambial, pela prestação do 

consumidor indexada em dólar americano. 

- É ilegal a transferência de risco da atividade financeira, no mercado de capitais, próprio das instituições de 

crédito, ao consumidor, ainda mais que não observado o seu direito de informação. 

- Compete à arrendadora desincumbir-se do ônus da prova de captação específica de recursos provenientes de 

empréstimo em moeda estrangeira, quando impugnada a validade da cláusula de correção pela variação cambial. 

- A antecipação do valor residual garantido descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. 

- O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às operações de leasing.Recurso Especial a que se nega provimento. 

 

STJ, REsp 370598 / RS, Min. Rel. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 26/02/2002. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101592394&dt_publicacao=01/04/2002. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 293864 / SE 

RECURSO ESPECIAL 

2000/0135565-1 

Relator(a) 

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO (280) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

07/03/2002 

Ementa 

Recurso especial. Ação revisional. Contrato de arrendamento mercantil. Leasing. Variação cambial. CDC. Teoria da 

imprevisão. Aplicabilidade 

I ? É aplicável aos contratos de arrendamento mercantil o Código de Defesa do Consumidor. 

II - Não há como deixar de reconhecer no episódio da forte desvalorização do real frente à moeda norte-

americana, ocorrida em janeiro de 1999, evento objetivo e inesperado, a ensejar, com base no art. 6º, V, do CDC, 

a modificação da cláusula contratual de ordem a evitar locupletamento de um contratante em detrimento do 

outro. III ? Recurso especial não conhecido. 

STJ, REsp 293864 / SE , Min. Rel. Antônia de Pádua, 3ª Turma, DJ 07/03/2002. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200001355651&dt_publicacao=08/04/2002. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no Ag 420162 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2001/0132031-0 

Relator(a) 

Ministro CASTRO FILHO (1119) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Ementa 

AGRAVO INTERNO ? AGRAVO DE INSTRUMENTO ? ARRENDAMENTO MERCANTIL - TUTELA 

ANTECIPADA - VARIAÇÃO CAMBIAL ? SÚMULA 83/STJ. I - O Código de Defesa do Consumidor aplica-se 

aos contratos de arrendamento mercantil, já que caracterizada a prestação de serviços pela arrendadora e 

estabelecida uma relação de consumo. Precedentes do STJ. 

II ? Firmou-se, nesta Corte, o entendimento no sentido da possibilidade da antecipação dos efeitos da tutela para o fim 

de se determinar a substituição da correção  monetária pela variação cambial por outro índice, nos contratos de 

arrendamento mercantil, enquanto se discute a viabilidade dessa indexação. III ? "Não se conhece de recurso especial 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101592394&dt_publicacao=01/04/2002
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200001355651&dt_publicacao=08/04/2002
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Data do Julgamento 

01/10/2002 

 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." (Súmula 83 deste Superior Tribunal de Justiça). Agravo improvido. 

 

STJ, AgRg no Ag 420162 / RJ, Min. Rel. Castro Filho, 3ª Turma, DJ 01/10/2002. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101320310&dt_publicacao=28/10/2002. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 402071 / CE 

RECURSO ESPECIAL 

2001/0198372-1 

Relator(a) 

Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO (1108) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

29/11/2002 

 

Ementa 

Contrato de empréstimo em moeda estrangeira. Resolução nº 63 do Banco Central do Brasil. Nota promissória. 

Abusividade. TR. Precedentes da Corte. 

1. A jurisprudência da Corte "já assentou a melhor interpretação do art. 1º do Decreto-lei nº 857/69, admitindo a 

contratação em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja realizado pela conversão em moeda nacional" (REsp nº 

194.629/SP, da minha relatoria, DJ de 22/5/00; no mesmo sentido: REsp nº 90.875/RJ, da minha relatoria, DJ de 

01/12/97; REsp nº 86.124/SP, Relator o Senhor Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 21/10/96; REsp nº 57.581/SC, 

Relator o Senhor Ministro Barros Monteiro, DJ de 18/10/99). Exempli pare, esta Turma 

decidiu que quando o título requer, apenas, a elaboração de cálculos aritméticos, não há f alar em falta de liquidez, aí 

incluída aconversão de moeda estrangeira (REsp nº 270.674/RS, da minha relatoria, DJ de 20/8/01). 

2. Desde que pactuada é possível a adoção da TR como índice de correção monetária. 3. Meras alegações genéricas 

sobre a abusividade do contrato e o excesso de execução não servem para derrubar a afirmação do Acórdão 

recorrido sobre a legalidade das cláusulas contratadas e a ausência de prova do excesso de execução. 

4. Recurso especial não conhecido. 

 

STJ, REsp 402071 / CE, Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ. 29/11/2002. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101983721&dt_publicacao=24/02/2003. 

Acesso em 03/06/2021. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MS 

Nº 15.154-PE (publicado no DJU 

de 02/12/02) 

Processo 

RMS 15154/ PE 

RECURSO ORDINARIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA 

2002/0089807-4 

Relator(a) 

Ministro LUIZ FUX (1122) 

Órgão Julgador 

T1 - PRIMEIRA TURMA 

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, 88 § 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, 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101320310&dt_publicacao=28/10/2002.%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101320310&dt_publicacao=28/10/2002.%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101983721&dt_publicacao=24/02/2003.%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101983721&dt_publicacao=24/02/2003.%20
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Data do Julgamento 

19/11/2002 

 

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. 

STJ, RMS 15154/ PE, Min. Rel. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 19/11/2002. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200898074&dt_publicacao=02/12/2002.Ace

sso em 06/06/2021. 

Processo 

REsp 472594 / SP 

RECURSO ESPECIAL 

2002/0132082-0 

Relator(a) 

Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO (1108) 

Relator(a) p/ Acórdão 

Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR (1110) 

Órgão Julgador 

S2 - SEGUNDA SEÇÃO 

Data do Julgamento 

12/02/2003 

 

Ementa 

CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO 

CAMBIAL. VALIDADE. ELEVAÇÃO ACENTUADA DA COTAÇÃO DA MOEDA NORTE-AMERICANA. 

FATO NOVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. LEI N. 8.880/94, 

ART. 6º. CDC, ART. 6º, V. 

I. Não é nula cláusula de contrato de arrendamento mercantil que prevê reajuste das prestações com base na variação 

da cotação de moeda estrangeira, eis que expressamente autorizada em norma legal específica (art. 6º da Lei n. 

8.880/94). II. Admissível, contudo, a incidência da Lei n. 8.078/90, nos termos do art. 6º, V, quando verificada, em 

razão de fato superveniente ao pacto celebrado, consubstanciado, no caso, por aumento repentino e 

substancialmente elevado do dólar, situação de onerosidade excessiva para o consumidor que tomou o 

financiamento. III. Índice de reajuste repartido, a partir de 19.01.99 inclusive, eqüitativamente, pela metade, 

entre as partes contratantes, mantida a higidez legal da cláusula, decotado, tão somente, o excesso que tornava 

insuportável ao devedor o adimplemento da obrigação, evitando-se, de outro lado, a total transferência dos ônus ao 

credor, igualmente prejudicado pelo fato econômico ocorrido e também alheio à sua vontade. 

IV. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

 

STJ, REsp 472594 / SP, Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, 2ª Seção, DJ 12/02/2003. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200201320820&dt_publicacao=04/08/2003. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 443143 / GO 

RECURSO ESPECIAL 

2002/0071253-8 

Relator(a) 

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO (280) 

Órgão Julgador 

S2 - SEGUNDA SEÇÃO 

Data do Julgamento 

Ementa 

Contrato  de  arrendamento  mercantil. Pagamento antecipado do valor residual  garantido  (VRG).  Súmula  263/STJ. 

Cancelamento. Cláusula cambial. Diferenças resultantes da maxidesvalorização do real. Juros 

bancários. Limite. 

I  -  A  Corte  Especial  do Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido  de  o  pagamento  antecipado  do  VRG  não 

descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil (EResp. 213.828/RS). Diante dessa decisão a Segunda Seção 

revogou a Súmula nº 263/STJ. 

II  -  As  diferenças  resultantes  da  maxidesvalorização  do  real ocorrida  em  janeiro de 1999 devem ser 

suportadas, meio a meio, por arrendante e arrendatário. 

III  -  A Segunda Seção desta Corte, ao julgar os REsps 407.097-RS e 420.111-RS,  firmou o entendimento segundo o 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200898074&dt_publicacao=02/12/2002
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200201320820&dt_publicacao=04/08/2003.%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200201320820&dt_publicacao=04/08/2003.%20
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10/09/2003 

 

qual o fato de as taxas de  juros  excederem o limite de 12% ao ano não implica abusividade, 

podendo  esta  ser  apurada apenas, à vista da prova, nas instâncias ordinárias. IV - Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido. 

 

STJ, REsp 443143 / GO, Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Seção, DJ 10/09/2003. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200712538&dt_publicacao=29/09/2003. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no REsp 494048 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2003/0010111-0 

Relator(a) 

Ministro FERNANDO 

GONÇALVES (1107) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

09/12/2003 

Ementa 

VARIAÇÃO CAMBIAL. ACÓRDÃO. CAPTAÇÃO DOS RECURSOS NO EXTERIOR. DEMONSTRAÇÃO. 

APOIO EXCLUSIVO EM INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7-STJ. 

1 - Se o acórdão do Tribunal de origem, rechaça o pacto de variação cambial no contrato de leasing, em face de 

não comprovada a captação de recurso no exterior, com apoio, exclusivamente, em aspectos de índole fática, a 

incidência da súmula 7-STJ é de rigor, apta a obstar o conhecimento do especial. Precedentes da Quarta Turma. 

2 - Agravo regimental não provido. 

 

STJ, AgRg no REsp 494048 / SP, Min. Rel. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, DJ 09/12/2003. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200300101110&dt_publicacao=09/02/2004. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no Ag 547238 / SE 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2003/0155696-5 

Relator(a) 

Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO (1108) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

16/03/2004 

Ementa 

Agravo regimental. Recurso especial parcialmente provido. Leasing. Correção monetária. Variação cambial. 

1. Ausência de ilegalidade da cláusula contratual que prevê a correção das prestações com base no dólar, repartidos 

igualmente os ônus decorrentes da desvalorização da moeda nacional a partir do mês de janeiro de 1999. 

2. Não há falar em julgamento fora dos limites ou diverso do que foi pedido. Como relatado, a arrendadora recorreu, 

afirmando a legalidade da referida cláusula e postulando a improcedência da ação. O acolhimento parcial do recurso, com 

a concessão de metade do que postulado, já que foi deferida a correção das parcelas 

exatamente com a incidência de 50% do valor verificado com base no índice previsto no contrato, não ofende os artigos 

128 e 460 do Código de Processo Civil, já que apenas foi concedido menos do que postulado. 

3. Agravo regimental desprovido. 

 

STJ, AgRg no Ag 547238 / SE, Min. Rel. Carlos Alberto Menezes, 3ª Turma, DJ 16/03/2004. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301556965&dt_publicacao=03/05/2004. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no REsp 593613 / CE 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

Ementa 

Agravo regimental. Recurso especial. Arrendamento mercantil. Variação cambial. Dólar norte-americano. 

Desvalorização da moeda nacional. Janeiro de 1999. 1. Na linha da jurisprudência firmada na Segunda Seção desta 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200712538&dt_publicacao=29/09/2003
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200300101110&dt_publicacao=09/02/2004
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301556965&dt_publicacao=03/05/2004
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RECURSO ESPECIAL 

2003/0167351-9 

Relator(a) 

Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO (1108) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

06/04/2004 

Corte, o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor incide, apenas, para retirar a onerosidade decorrente 

de fato superveniente que afeta a capacidade do consumidor adimplir o contrato. Assim, no 

caso presente, a partir de janeiro de 1999, as prestações do contrato de leasing devem ser reajustadas pela metade 

da variação cambial verificada. 2. Agravo regimental desprovido.  

 

STJ, AgRg no REsp 593613 / CE, Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 06/04/2004. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301673519&dt_publicacao=17/05/2004. 

Acesso em 03/06/2021. 

 

Processo 

AgRg no REsp 457183 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2002/0099987-6 

Relator(a) 

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO (280) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

20/04/2004 

Ementa 

Contrato de arrendamento mercantil. Afastamento de correção monetária pela variação cambial. Não comprovação 

da captação dos recursos no exterior. Súmula 5 e 7/STJ. I. Nos termos da sólida jurisprudência firmada nesta 

Corte, para a validade da cláusula cambial, a instituição financeira deve comprovar tanto a captação dos recursos 

no exterior quanto sua efetiva utilização no contrato em particular. II. Agravo regimental a que se nega provimento.  

 

STJ, AgRg no REsp 457183 / RS, Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, 3ª Turma, DJ 20/04/2002. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200999876&dt_publicacao=24/05/2004. 

Acesso em 03/06/2021. 

 

 

Processo 

AgRg no REsp 299467 / PR 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2001/0003257-5 

Relator(a) 

Ministro HUMBERTO GOMES 

DE BARROS (1096) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

27/04/2004 

Ementa 

CIVIL. LEASING. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO CAMBIAL. VALIDADE. 

ELEVAÇÃO ACENTUADA DA COTAÇÃO DA MOEDA NORTE-AMERICANA. FATO NOVO. ONEROSIDADE 

EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. 

Em tema de variação cambial no contrato de leasing, os encargos decorrentes da abrupta mudança ocorrida na 

cotação do dólar americano dividem-se entre arrendante e arrendatário, metade para cada um, a partir de janeiro 

de 1999. 

STJ, AgRg no REsp 299467 / PR, Min. Rel. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, DJ 27/04/2004. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100032575&dt_publicacao=17/05/2004. 

Acesso em 03/06/2021. 

 

Processo 

AgRg no Ag 496441 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

Ementa 

Contrato de arrendamento mercantil. Afastamento de correção monetária pela variação cambial. Não comprovação 

da captação dos recursos no exterior. Súmula 5 e 7/STJ. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301673519&dt_publicacao=17/05/2004.%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301673519&dt_publicacao=17/05/2004.%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200999876&dt_publicacao=24/05/2004
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200100032575&dt_publicacao=17/05/2004
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AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2002/0171384-6 

Relator(a) 

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO (280) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

27/04/2004 

I. Nos termos da sólida jurisprudência firmada nesta Corte, para a validade da cláusula cambial, a instituição 

financeira deve comprovar tanto a captação dos recursos no exterior quanto sua efetiva utilização no contrato em 

particular. II. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

STJ, AgRg no Ag 496441 / RJ, Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, 3ª Turma, DJ 27/04/2004. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200201713846&dt_publicacao=24/05/2004. 

Acesso em 03/06/2021. 

 

Processo 

REsp 549873 / SC 

RECURSO ESPECIAL 

2003/0106472-5 

Relator(a) 

Ministro LUIZ FUX (1122) 

Órgão Julgador 

T1 - PRIMEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

10/08/2004 

 

1. A intervenção estatal no domínio econômico é determinante para o setor público e indicativa para o setor privado, por 

força da livre iniciativa e dos cânones constitucionais inseridos nos arts. 170 e 174, da CF. 

2. Deveras, sólida a lição de que um dos fundamentos da Ordem Econômica é justamente a 'liberdade de iniciativa', 

conforme dispõe o art. 170, o qual, em seu inciso IV, aponta, ainda a 'livre concorrência' como um de seus princípios 

obrigatórios. : 'A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

(...) IV ? livre concorrência'. Isto significa que a Administração Pública não tem título jurídico para aspirar reter em suas 

mãos o poder de outorgar aos particulares o direito ao desempenho da atividade econômica tal ou qual; evidentemente, 

também lhe faleceria o poder de fixar o montante da produção ou comercialização que os 

empresários porventura intentem efetuar. De acordo com os termos constitucionais, a eleição da atividade que será 

empreendida assim como o quantum a ser produzido ou comercializado resultam de uma decisão livre dos agentes 

econômicos. O direito de fazê-lo lhes advém diretamente do Texto Constitucional e descende mesmo da 

própria acolhida do regime capitalista, para não se falar dos dispositivos constitucionais supramencionados. No passado 

ainda poderiam prosperar dúvidas quanto a isto; porém, com o advento da Constituição Federal de 1988, tornou-se 

enfaticamente explícito que nem mesmo o planejamento econômico feito pelo Poder Público para algum setor de 

atividade ou para o conjunto deles pode impor-se como obrigatório para o setor privado. É o que está estampado, com 

todas as letras, no art. 174: 'Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 

lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado. (...)? (Celso Antônio Bandeira de Mello  in ?Curso de Direito Administrativo?, 14ª ed. Malheiros, 2002, p. 

619-620). 

3. No afã de regular o comércio exterior e manter a sua balança de pagamentos equilibrada, o Estado-Soberano pode 

preconizar a paridade cambial, previsivelmente sujeita, quanto à sua estabilidade, ao comércio externo e à política 

internacional, fatos inimputáveis ao Estado Nacional, quer à luz da responsabilidade objetiva quer à luz 

da responsabilidade subjetiva, inerentes às hipóteses de atos omissivos, nos quais é imperioso detectar que a entidade 

pública tinha o dever de evitar o imprevisto que gerou dano a terceiros. 

4. Consoante escorreitamente assentado no aresto recorrido ?1. A União é parte ilegítima para figurar no pólo 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200201713846&dt_publicacao=24/05/2004
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passivo das ações em que se discute direito à indenização por prejuízos decorrentes da súbita modificação da 

política cambial, estando legitimado, com exclusividade, o BACEN, que decidiu e implementou a liberação do 

mercado de câmbio. 1. (sic) Ao contratar em moeda estrangeira, o empresário sabe e espera que sua obrigação 

seja quantificada segundo a variação cambial. O mercado de câmbio, por natureza, é variável. 

Tanto é assim que para livrar-se dos efeitos de uma valorização inesperada do dólar, existe a opção de contratação 

de operações de hedge. 2. Ainda que se pudesse considerar imprevisível a súbita liberação do mercado cambial, 

pelo BACEN, em 18/01/99, através do Comunicado 6565, e a correspondente maxidesvalorização do real, não é 

possível transferir ao Estado os prejuízos decorrentes da álea de 

negócio vinculado à variação futura do dólar norte-americano. A teoria da imprevisão aplica-se aos contratantes, não 

vinculando terceiros. 3. A liberação do mercado de câmbio, pelo BACEN, na ocasião, é tida por regular, pois surgiu 

como alternativa capaz de proteger as reservas cambiais do Brasil. A volatização do mercado 

financeiro e de capitais, produto da globalização, é capaz de provocar súbitos desequilíbrios nas reservas cambiais, 

o que exige dos Governos modificações em sua política cambial, muitas vezes inesperadas ou mais drásticas que 

as esperadas, na tentativa de conter a liquidação da economia do país.(...)? 

5. A existência de norma legal indicativa do exercício da intervenção no domínio econômico revela exercício regular de 

direito, mercê de não se inferir da norma jurídica qualquer atuar omissivo posto inexistente o dever legal de manutenção 

da paridade, o qual, se existente, poderia conduzir à culpa in ommittendo. 

6. O fato do príncipe é argüível intra muros entre os particulares e extraterritorialmente pelo Estado, desde que o suposto 

fato imprevisível e danoso dependa de conjunturas internacionais, imprevisíveis, ad substantia. 

7. A ciência jurídica-econômica não é mutável e eterna, como não são os ordenamentos voltados à regulação das 

atividades econômicas, sujeitas estas às mais diversas espécies de injunções internas e internacionais, como guerras, 

estratégias de proteção de produtos alienígenas, rompimento de relações diplomáticas, etc. 

8. O Estado responde objetivamente pelos seus atos e de seus agentes que nessa qualidade causem a terceiros e, por 

omissão, quando manifesto o dever legal de impedir o ato danoso, hipótese em que a sua responsabilidade é subjetiva 

decorrente de imperícia ou dolo. 

9. A ingerência de fatores exteriores aliada à possibilidade de o particular prevenir-se contra esses fatores alheios 

à vontade estatal, acrescido da mera natureza indicativa da política econômica revela a ausência de 

responsabilização do Estado. 

10. Recurso Especial desprovido. 

 

STJ, REsp 549873 / SC, Min. Rel. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 10/08/2004. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301064725&dt_publicacao=25/10/2004. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo Ementa 

Contrato de compra e venda de fertilizantes agrícolas. Aditivo contendo cláusula de reajuste pela variação do dólar norte-

americano. Julgamento extra petita. Lei nº 8.880/94. Precedentes da Corte. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301064725&dt_publicacao=25/10/2004
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S 

RECURSO ESPECIAL 

2003/0159610-6 

Relator(a) 

Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO (1108) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

16/11/2004 

1. Não configura julgamento extra petita o julgamento da lide pelo Tribunal mantendo a sentença com adição de outro 

fundamento. 2. Nos termos de precedentes desta Terceira Turma, depois da vigência da Lei nº 8.880/94, não é permitido 

utilizar a variação cambial como forma de atualizar os contratos, fora das hipóteses nela previstas, que não alcançam a 

destes autos. 3. Recurso especial não conhecido. 

 

STJ REsp 579083 / PR, Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, 3 Turma, DJ 16/11/2004. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301596106&dt_publicacao=07/03/2005. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 579107 / MT 

RECURSO ESPECIAL 

2003/0129531-2 

Relator(a) 

Ministra NANCY ANDRIGHI 

(1118) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

07/12/2004 

 

Ementa 

Direito civil. Recurso especial. Ação revisional de contratos de compra e venda de soja verde atrelados à cédulas de 

produto rural. Cláusula de variação cambial. Autorização para o pacto. Lei 8.880/94. Conselho Monetário Nacional. 

Resoluções nº. 2148/95 e nº. 2483/98. Validade do ajuste. Excessiva onerosidade. Janeiro de 1999. Distribuição 

eqüitativa. 

- O pacto de cláusula cambial em cédula de produto rural não afronta o art. 6º da Lei nº. 8880/94, porquanto a autorização 

está prevista em lei federal (Lei nº. 4595/64, art. 4º, incs. VI e XXXI), ficando a cargo do Conselho Monetário Nacional 

a sua regulamentação, a qual foi exercida, na hipótese, por meio das Resoluções nº. 2148/95 e nº. 2483/98. 

- Dada a abrupta variação cambial da moeda americana frente ao Real, verificada em janeiro de 1999, deve ser 

reconhecida a onerosidade excessiva das prestações tomadas pelo devedor que pactuou cédula de produto rural com 

cláusula de indexação pela variação cambial. Nessa hipótese, deve a cláusula ser revisada para se distribuir entre devedor 

e credor, eqüitativamente, a variação cambial observada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido. 

STJ, REsp 579107 / MT, Min. Rel. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 07/12/2004. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301295312&dt_publicacao=01/02/2005. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 614048 / RS 

RECURSO ESPECIAL 

2003/0225547-0 

Relator(a) 

Ministro LUIZ FUX (1122) 

Órgão Julgador 

T1 - PRIMEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

15/03/2005 

Ementa 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARIDADE CAMBIAL. INTERVENÇÃOESTATAL NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO. PRETENSÃO DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FORÇA DE 

ALTERAÇÃO DA PARIDADE CAMBIAL. CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR À UNIÃO E AO BACEN. 

FATORES INERENTES À CONJUNTURA INTERNACIONAL QUE SE ASSEMELHAM AO FATO DO PRÍNCIPE.  

IMPROCEDÊNCIA. 

1. A intervenção estatal no domínio econômico é determinante para o setor público e indicativa  para o setor privado, por 

força da livre iniciativa e dos cânones constitucionais inseridos nos arts. 170 e 174, da CF. 

2. Deveras, sólida a lição de que um ?dos fundamentos da Ordem Econômica é justamente a 'liberdade de iniciativa', 

conforme dispõe o art. 170, o qual, em seu inciso IV, aponta, ainda a 'livre concorrência' como um de seus princípios 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301596106&dt_publicacao=07/03/2005
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301295312&dt_publicacao=01/02/2005.%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301295312&dt_publicacao=01/02/2005.%20
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 obrigatórios. : 'A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV ? 

livre concorrência'. Isto significa que a Administração Pública não tem título jurídico para aspirar reter em suas mãos o 

poder de outorgar aos particulares o direito ao desempenho da atividade econômica tal ou qual; evidentemente, também 

lhe faleceria o poder de fixar o montante da produção ou comercialização que os empresários porventura intentem efetuar. 

De acordo com os termos constitucionais, a eleição da atividade que será empreendida assim como o quantum a ser 

produzido ou comercializado resultam de uma decisão livre dos agentes econômicos. O direito de fazê-lo lhes advém 

diretamente do Texto Constitucional e descende mesmo da própria acolhida do regime capitalista, para não se falar dos 

dispositivos constitucionais supramencionados. No passado ainda poderiam prosperar dúvidas quanto a isto; porém, com 

o advento da Constituição Federal de 1988, tornou-se enfaticamente explícito que nem mesmo o planejamento econômico 

feito pelo Poder Público para algum setor de atividade ou para o conjunto deles pode impor-se como obrigatório para o 

setor privado. É o que está estampado, com todas as letras, no art. 174: 'Como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (...)? (Celso Antônio Bandeira de Mello in ?Curso de 

Direito Administrativo?, 14ª ed. Malheiros, 2002, p. 619-620). 3. No afã de regular o comércio exterior e manter a sua 

balança de pagamentos equilibrada, o Estado-Soberano pode preconizar a paridade cambial, previsivelmente sujeita, 

quanto à sua estabilidade, ao comércio externo e à política internacional, fatos inimputáveis ao Estado Nacional, quer à 

luz da responsabilidade objetiva quer à luz da responsabilidade subjetiva, inerentes às hipóteses de atos omissivos, nos 

quais é imperioso detectar que a entidade pública tinha o dever de evitar o imprevisto que gerou dano a terceiros. 4. 

Consoante escorreitamente assentado no aresto recorrido ?1. A União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das 

ações em que se discute direito à indenização por prejuízos decorrentes da súbita modificação da política cambial, estando 

legitimado, com 

exclusividade, o BACEN, que decidiu e implementou a liberação do mercado de câmbio. 1. (sic) Ao contratar em moeda 

estrangeira, o empresário sabe e espera que sua obrigação seja quantificada segundo a variação cambial. O mercado de 

câmbio, por natureza, é variável. Tanto é assim que para livrar-se dos efeitos de uma valorização inesperada do dólar, 

existe a opção de contratação de operações de hedge. 2. Ainda que se pudesse considerar imprevisível a súbita liberação 

do mercado cambial, pelo BACEN, em 18/01/99, através do Comunicado 6565, e a correspondente maxidesvalorização 

do real, não é possível transferir ao Estado os prejuízos decorrentes da álea de negócio vinculado à variação futura do 

dólar norte-americano. A teoria da imprevisão aplica-se aos contratantes, não vinculando terceiros. 3. A liberação do 

mercado de câmbio, pelo BACEN, na 

ocasião, é tida por regular, pois surgiu como alternativa capaz de proteger as reservas cambiais do Brasil. A volatização 

do mercado financeiro e de capitais, produto da globalização, é capaz de 

provocar súbitos desequilíbrios nas reservas cambiais, o que exige dos Governos modificações em sua política cambial, 

muitas vezes inesperadas ou mais drásticas que as esperadas, na tentativa de conter a liquidação da economia do país.(...)? 

5. A existência de norma legal indicativa do exercício da intervenção no domínio econômico revela exercício regular de 

direito, mercê de não se inferir da norma jurídica qualquer atuar omissivo posto inexistente o dever legal de manutenção 
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da paridade, o qual, se existente, poderia conduzir à culpa in ommittendo. 

6. O fato do príncipe é argüível intra muros entre os particulares e extraterritorialmente pelo Estado, desde que o suposto 

fato imprevisível e danoso dependa de conjunturas internacionais, 

imprevisíveis, ad substantia. 7. A ciência jurídica-econômica não é imutável e eterna, como não o 

são os ordenamentos voltados à regulação das atividades econômicas, sujeitas estas às mais diversas espécies de injunções 

internas e internacionais, como guerras, estratégias de proteção de produtos alienígenas, rompimento de relações 

diplomáticas, etc. 8. O Estado responde objetivamente pelos seus atos e de seus agentes que nessa qualidade causem 

a terceiros e, por omissão, quando manifesto o dever legal de impedir o ato danoso, hipótese em que a sua 

responsabilidade é subjetiva decorrente de imperícia ou dolo. 9. A ingerência de fatores exteriores aliada à 

possibilidade de o particular prevenir-se contra esses fatores alheios à vontade estatal, acrescido da mera natureza 

indicativa da política econômica revela a ausência de responsabilização do Estado. 10. O Recurso Especial não é 

servil ao reexame de matéria fático-probatória. 11. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, 

desprovido. 

STJ, REsp 614048 / RS, Min. Rel. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 15/03/2005. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200302255470&dt_publicacao=02/05/2005 . 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 699860 / RS 

RECURSO ESPECIAL 

2004/0154999-1 

Relator(a) 

Ministro JOSÉ DELGADO (1105) 

Órgão Julgador 

T1 - PRIMEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

03/05/2005 

 

Ementa 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INEXECUÇÃO. MULTA. 

1. Tratam os autos de ação declaratória com pedido de antecipação de tutela proposta por Companhia Riograndense de 

Saneamento – CORSAN contra PROQUIP Máquinas e Sistemas Ltda. (atual Pieralisi do Brasil 

Ltda.), em que se discute o descumprimento de contrato administrativo de fornecimento de máquinas pela ré. A exordial 

requereu: a) a antecipação de tutela, declarando-se rescindido o contrato firmado entre as partes; b) a condenação da 

requerida em perdas e danos, acrescido do valor caucionado. A sentença julgou improcedente a reconvenção e 

parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando rescindido o contrato e condenando a ré ao pagamento de 

multas sob o fundamento de que inexistiu a imprevisibilidade alegada. Irresignada, apelou a autora e o TJRS deu-lhe 

parcial provimento para afastar a multa de 0,1% por dia de atraso. Recurso especial apresentado pela autora alegando 

violação dos arts. 535 do CPC e 58 e 65 da Lei 8.666/93. Contra-razões 

defendendo a manutenção do aresto objurgado. 2. A variação cambial é acontecimento previsível no ambiente negocial 

com moedas estrangeiras. 3. Não-reconhecimento, pelo acórdão recorrido, de que a variação cambial apontada pela 

recorrente afetou, in casu, a comutatividade e o equilíbrio contratual. 4. Multa contratual aplicada com apoio nos arts. 86, 

§ 2º, e 87, §1º, c/c o art. 77 da Lei 8.666 de 1993 (Lei de Licitações). 5. Interpretação e aplicação de cláusula contratual 

em harmonia com os preceitos legais que a regulam. 6. Recurso especial desprovido. 

STJ, REsp 699860 / RS, Min. Rel. José Delgado, 1ª Turma, DJ 03/05/2005. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200401549991&dt_publicacao=13/06/2005. 

Acesso em 03/06/2021. 

 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200302255470&dt_publicacao=02/05/2005%20
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200401549991&dt_publicacao=13/06/2005
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Processo 

REsp 502518 / SP 

RECURSO ESPECIAL 

2002/0164669-3 

Relator(a) 

Ministro BARROS MONTEIRO 

(1089) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

19/05/2005 

Ementa 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. CLÁUSULA DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO CAMBIAL. 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPARTIÇÃO DO ÔNUS. TUTELA ANTECIPADA. 

- A cobrança antecipada do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil? (Súmula 

n.293-STJ). 

- A elevação abrupta do dólar norte-americano no mês de janeiro/99 representa fato superveniente capaz de ensejar a 

revisão contratual, devendo o ônus correspondente ser repartido entre credor e devedor. Tutela antecipada parcialmente 

concedida para tal finalidade. Recurso especial conhecido, em parte, e provido parcialmente. 

 

STJ REsp 502518 / SP, Min. Rel. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 19/05/2005. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200201646693&dt_publicacao=27/06/2005. 

Acesso em 03/06/2021. 

 

 

Processo 

REsp 547196 / DF 

RECURSO ESPECIAL 

2003/0019993-2 

Relator(a) 

Ministro LUIZ FUX (1122) 

Órgão Julgador 

T1 - PRIMEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

06/04/2006 

 

Ementa 

ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO NO MERCADO 

INTERNACIONAL DE CAFÉ. OPERAÇÃO ?PATRÍCIA? OU ?LONDON TERMINAL?. MANOBRAS 

ESPECULATIVAS. PRETENSA NULIDADE DO CONTRATO NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR O 

CONTRATADO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A MÁ-FÉ. SÚMULA N.º 07/STJ. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Demanda envolvendo contrato administrativo firmado entre o extinto Instituto Brasileiro do Café ? IBC e empresas 

exportadoras para uma operação de compra de lotes de café em grãos do tipo ?robusta? no mercado de Londres, 

denominada ?Operação Patrícia? Ou ?Operação London Terminal?, concebida pelo governo federal como forma de 

contra-atacar manobras especulativas que estavam mantendo em baixa a cotação do café brasileiro no mercado 

internacional, gerando prejuízos para a receita cambial do país. Pretensão de afastar o ressarcimento ao contratado ante a 

nulidade da avença. 2. Alegação de invalidade pela própria parte que o engendrou, resultando na violação do princípio 

que veda a invocação da própria torpeza ensejadora de enriquecimento sem causa 3. Acudindo o terceiro de boa-fé aos 

reclamos do Estado e investindo em prol dos desígnios deste, a anulação do contrato administrativo quando o contratado 

realizou gastos relativos à avença, implica no dever do seu ressarcimento pela Administração. Princípio consagrado na 

novel legislação de licitação (art. 59, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93). 4. Os pagamentos parciais revelam o 

reconhecimento da legitimidade do débito. 5. À luz da prova dos autos, em essência, a contratada coadjuvou o Estado-

Soberano numa operação de defesa do produto nacional, cujo contrato de sindicabilidade restrita pelo STJ (Súmula n.º 

05), manteve-se hígido, posto não invalidado por ação autônoma própria. 6. Indenizabilidade decorrente da presunção de 

legalidade e legitimidade dos atos administrativos, gerando a confiabilidade em contratar com a entidade estatal. 7. O 

dever de a Pessoa Jurídica de Direito Público indenizar o contratado pelas despesas advindas do adimplemento da avença, 

ainda que eivada de vícios, decorre da Responsabilidade Civil do Estado, 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200201646693&dt_publicacao=27/06/2005
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consagrada constitucionalmente no art. 37, da CF. 8. Deveras, "... se o ato administrativo era inválido, isto 

significa que a Administração, ao praticá-lo, feriu a ordem jurídica. Assim, ao invalidar o ato, estará, ipso fato, 

proclamando que fora autora de uma violação da ordem jurídica. Seria iníquo que o agente violador do direito, 

confessando-se tal, se livrasse de quaisquer ônus que decorreriam do ato e lançasse sobre as costas alheias todas as 

conseqüências patrimoniais gravosas que daí decorreriam, locupletando-se, ainda, à custa de que, não tendo 

concorrido para o vício, haja procedido de boa-fé. Acresce que, notoriamente, os atos administrativos gozam de presunção 

de legitimidade. Donde quem atuou arrimado neles, salvo se estava de má-fé (vício que se pode provar, mas não pressupor 

liminarmente), tem o direito de esperar que tais atos se revistam de um mínimo de 

seriedade. Este mínimo consiste em não serem causas potenciais de fraude ao patrimônio de quem neles confiou ? como, 

de resto, teria de confiar.? (Celso Antônio Bandeira de Mello, in ?Curso de Direito Administrativo?, Malheiros, 14ª ed., 

2002, p. 422-423). 9. Assim, somente se comprovada a má-fé do contratado, uma vez que 

veda-se-lhe sua presunção, restaria excluída a responsabilidade da União em efetivar o pagamento relativo à ?Operação 

Patrícia?, matéria cuja análise é insindicável por esta Corte Superior, ante a incidência do verbete sumular n.º 07, tanto 

mais quando o Tribunal de origem, com cognição fática plena, afastou a sua ocorrência. 

10. Recurso que implica na análise não só do contrato como também dos fatos, violando as Súmulas n.ºs 05 e 07, do E. 

STJ. 11. Deveras, é princípio assente no ordenamento que "Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros, ou infringir 

preceito de lei, nada poderão alegar, ou requerer os contratantes em juízo quanto à 

simulação do ato, em litígio de um contra o outro, ou contra terceiros" (art. 104, do Código Civil de 1916), motivo pelo 

qual, veda-se à União, beneficiando-se da própria torpeza, consubstanciada na simulação perpetrada com a finalidade de 

manipular o mercado do café, alegar a nulidade do contrato sub examine. 12. Ademais, caberia à União, uma vez 

verificada a suscitada ilegalidade do contrato, responsabilizar os agentes públicos que se diz terem exorbitado de seus 

poderes bem como pleitear, pela via judicial própria, a anulação da avença, destaque-se, firmada há mais de 20 (vinte) 

anos. 13. Recurso especial conhecido, mas desprovido. 

STJ, REsp 547196 / DF, Min. Rel. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 06/04/2006. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200300199932&dt_publicacao=19/06/2006. 

Acesso em 03/06/2021. 

 

Processo 

AgRg no REsp 445959 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2002/0085983-3 

Relator(a) 

Ministro HÉLIO QUAGLIA 

BARBOSA (1127) 

Órgão Julgador 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL. LEASING. VARIAÇÃO CAMBIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao definir a variação cambial como forma de atualização do contrato firmado, ao 

tempo em que os encargos advindos da desvalorização do real sejam rateados em partes iguais entre o arrendante e a 

arrendatária, está, com fundamento no art. 257 do RISTJ, a aplicar o direito à espécie. 

2. Não é nula a cláusula de contrato de arrendamento mercantil que prevê reajuste das prestações com base na variação 

da cotação de moeda estrangeira. A onerosidade excessiva decorrente de fato econômico superveniente e alheio à vontade 

dos contratantes, maxidesvalorização do real frente ao dólar, deve ser suportada de forma eqüitativa e igualitária, tanto 

pelo arrendante como pela arrendatária. 3. Agravo regimental não provido. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200300199932&dt_publicacao=19/06/2006
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T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

15/08/2006 

 

 

STJ, AgRg no REsp 445959 / SP, Min. Rel. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, DJ 15/08/2006. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200859833&dt_publicacao=25/09/2006. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no Ag 821245 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2006/0218380-1 

Relator(a) 

Ministro HUMBERTO GOMES 

DE BARROS (1096) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

03/04/2007 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA 

DECISÃO AGRAVADA. 

- A agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada. 

- "A matéria referente à variação cambial, nos contratos de leasing, tem norte devidamente apurado no âmbito da 

Segunda Seção (REsp 472.594/SP), orientado no sentido da divisão dos encargos decorrentes de abrupta mudança 

ocorrida na cotação da moeda americana entre arrendante e arrendatário, metade para cada um, a 

partir de janeiro de 1999." (REsp 557.172/GONÇALVES). 

 

STJ, AgRg no Ag 821245 / RJ, Min. Rel. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, DJ 03/04/2007. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200602183801&dt_publicacao=07/05/2007. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no REsp 437317 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2002/0059925-1 

Relator(a) 

Ministro PAULO FURTADO 

(DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/BA) 

(8165) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

24/03/2009 

Ementa 

AGRAVO INTERNO ? AGRAVO DE INSTRUMENTO ? ARRENDAMENTO MERCANTIL VARIAÇÃO 

CAMBIAL. 

A forte desvalorização do real frente à moeda norte-americana, ocorrida em janeiro de 1999, evento objetivo e 

inesperado, impôs excessiva onerosidade ao consumidor. Assim, não comprovada a captação dos recursos no exterior, 

merece revisão a cláusula contratual que estabeleceu a atualização monetária com base na variação cambial (artigo 6º, 

V, do Código de Defesa do Consumidor), para evitar o locupletamento de um contratante em detrimento do outro. 

Agravo improvido. 

 

STJ, AgRg no REsp 437317 / SP, Min. Rel. Paulo Furtado, 3ª Turma, DJ 24/03/2009. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200599251&dt_publicacao=15/04/2009. 

Acesso em 03/06/2021. 

 

Processo 

AgRg no REsp 401521 / MG 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2001/0191244-3 

Relator(a) 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR CONTRATUAL. 

DÓLAR AMERICANO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. 

1. Este Tribunal Superior possui entendimento firmado na vertente de que, após a edição da Lei 8.880/94, não é mais 

permitida a utilização da variação da cotação de moeda estrangeira (como o dólar) a título de correção monetária de 

contrato, exceto na hipótese de arrendamento mercantil (leasing) ou se houver expressa 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200859833&dt_publicacao=25/09/2006
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200602183801&dt_publicacao=07/05/2007
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200599251&dt_publicacao=15/04/2009
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Ministro VASCO DELLA 

GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS) (8155) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

01/10/2009 

autorização legal. Assim, não se enquadrando em quaisquer das exceções, revela-se nula de pleno direito a cláusula 

contratual de reajuste atrelada à variação cambial (art. 6º da Lei 8.880/94). 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento. 

 

STJ, AgRg no REsp 401521 / MG, Min. Rel. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, DJ 01/10/2009. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101912443&dt_publicacao=06/11/2009. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 673468 / MG 

RECURSO ESPECIAL 

2004/0095919-1 

Relator(a) 

Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO (1140) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

28/09/2010 

Ementa 

CIVIL  E  PROCESSUAL.  CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  SOJA  COM ADIANTAMENTO  PARCIAL 

DO PREÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA ATRELADA AO DÓLAR AMERICANO. CELEBRAÇÃO POSTERIOR À 

LEI N.º 8.880/94. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 

APLICABILIDADE DA LEI DE USURA. 

1. Com o advento da Lei n.º 8.880/94, que criou a URV como padrão de valor  monetário,  bem  como  as medidas 

provisórias que redundaram, finalmente, na edição da Lei n.º 10.192/01(Plano Real), a vinculação 

de correção monetária ao dólar americano ficou expressamente vedada, salvo em hipóteses legalmente autorizadas. 

2.  Os  contratos  de  compra  e  venda  de  soja, nos quais estavam insertas  as  cláusulas  de  reajuste  atrelado  à  

variação cambial relativamente aos adiantamentos realizados pelos compradores, não se inserem  nas  exceções,  

especialmente  considerando  que celebrados depois  da  vigência dos diplomas legais mencionados, por isso que a 

conclusão   a  que  chegou  o  acórdão  ora  hostilizado  se  mostra incensurável. 

2.  Por  não  integrar a credora o Sistema Financeiro Nacional, deve incidir,  na espécie, a Lei de Usura, em especial seu 

artigo 1º, que estabelece  juros no patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 

1916, no limite de 6% ao ano. 3. Recurso especial improvido.  

 

STJ, REsp 673468 / MG, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJ 28/09/2010. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200400959191&dt_publicacao=07/10/2010. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no Ag 1306253 / TO 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2010/0084502-0 

Relator(a) 

Ministro SIDNEI BENETI (1137) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. VARIAÇÃO CAMBIAL. PROVA DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR. MATÉRIA DE 

PROVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 

I - Afirmado pelo Acórdão recorrido que não ficou provada a captação de recursos em moeda estrangeira ou sua utilização 

na aquisição do bem arrendado, a pretensão de alterar essa conclusão esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta 

Corte. II - "Não basta a presunção de que: se houve um contrato de arrendamento mercantil reajustado com base na 

variação cambial, necessariamente, houve captação de recursos provenientes do exterior para autorizá-lo." (REsp 

802.062/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 1.12.2008). 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101912443&dt_publicacao=06/11/2009
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200400959191&dt_publicacao=07/10/2010
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Data do Julgamento 

19/10/2010 

 

III - A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. IV - Agravo Regimental improvido. 

 

STJ, AgRg no Ag 1306253 / TO, Min. Rel. Sidnei Beneti, 3ª Turma, Dj 19/10/2010. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201000845020&dt_publicacao=05/11/2010. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no REsp 862875 / CE 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2006/0090276-5 

Relator(a) 

Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO (1140) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

15/03/2011 

 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. 

REAJUSTE. VARIAÇÃO CAMBIAL. MUDANÇA BRUSCA NA ECONOMIA. 

JANEIRO DE 1999. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS REPARTIDO IGUALMENTE ENTRE AS PARTES. 

PROVA DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR. MATÉRIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. 

1. Nos contratos de arrendamento mercantil com previsão de reajuste das prestações com base na variação de cotação de 

moeda estrangeira, é firme o entendimento desta Corte, no sentido de determinar que o reajuste das prestações, a partir 

da abrupta mudança na economia em janeiro de 1999, seja feito pela metade da variação cambial, consoante os termos 

do REsp 472.594/SP, julgado pela Segunda Seção. 2. O agravante não rebateu a aplicação da Súmula 7/STJ, no que se 

refere à conclusão colhida do aresto impugnado, de que houve, no caso, operação de captação de recursos no exterior. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.  

 

STJ, AgRg no REsp 862875 / CE, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJ 15/03/2011. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200600902765&dt_publicacao=18/03/2011. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 857299 / SC 

RECURSO ESPECIAL 

2006/0077909-0 

Relator(a) 

Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO (1144) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

03/05/2011 

 

Ementa 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO INTERNACIONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO 

DE USINA TERMELÉTRICA NACIONAL. PAGAMENTO EM LIRAS ITALIANAS. REMESSA VIA BANCO 

CENTRAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. MORA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS ITALIANA 

RECONHECIDA (MORA "CREDITORIS"). 

I - Contratação, por concessionária de energia elétrica nacional, de sociedade italiana para a prestação de serviços 

relacionados à ampliação de Usina Termelétrica no Estado de Santa Catarina. II - Remuneração convencionada em liras 

italianas nos termos do art. 2º do Decreto-lei 857/69, remetida via Banco Central do Brasil. III - Não-pagamento, pela 

concessionária, de notas e faturas de serviço em razão da impossibilidade de remessa dos valores à Itália ante a não-

regularização da situação da prestadora dos serviços junto ao Banco Central do Brasil. IV - Rejeição das preliminares da 

recorrida relativas à Súmula 07 e à não-demonstração, nas razões do recurso especial, do dissídio jurisprudencial. 

Ausência de violação ao art. 535, II, do CPC. V - Exigidos documentos relativos aos seus funcionários, pertence à 

prestadora de serviços italiana, em que pese a omissão contratual, a obrigação acessória, derivada do princípio da boa-fé 

objetiva, de, em cooperação com a concessionária, regularizar a situação, permitindo a remessa dos valores. Doutrina. VI 

- Caracterizada a mora da sociedade italiana credora (mora "creditoris"), estava desobrigada a devedora, enquanto não 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201000845020&dt_publicacao=05/11/2010
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200600902765&dt_publicacao=18/03/2011
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houvesse a regularização, de consignar a quantia e de pagar juros de mora. Doutrina. Precedentes. VII - Considerado 

implícito o pedido de atualização monetária, não há contrariedade, pelo acórdão recorrido, ao art. 128 do CPC. 

Precedente. VIII - A parte final do art. 958 do CC/16, que disciplina os efeitos da mora do credor, não autoriza a exclusão 

da correção monetária, cuja função é evitar a depreciação do valor do crédito. Precedente. IX - Inexistindo previsão 

contratual ou legal que discipline a forma de atualização monetária do crédito e não sendo possível a utilização da 

variação cambial da lira italiana, já que o pagamento ocorrerá nesta moeda, razoável o seu cálculo por índices oficiais 

brasileiros. X - Doutrina e jurisprudência acerca do tema. XI - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO 

 

STJ, REsp 857299 / SC, Min. Rel. Paulo de Tarso Sansverino, 3ª Turma, DJ 03/05/2011. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200600779090&dt_publicacao=13/06/2011. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no REsp 1260016 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2011/0066964-7 

Relator(a) 

Ministro SIDNEI BENETI (1137) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

17/11/2011 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. 

VARIAÇÃO CAMBIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. 1.- Tendo em vista a onerosidade excessiva havida em 

decorrência da mudança na política cambial do país, nos contratos de arrendamento mercantil com previsão de reajuste 

das prestações com base na variação cambial do dólar, o reajuste das prestações, a partir de 

janeiro de 1999, deverá ser feito pela metade da variação cambial, nos termos do REsp 472.594/SP, julgado pela 

Segunda Seção. 2.- Agravo Regimental improvido. 

 

STJ, AgRg no REsp 1260016 / SP. Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJ 17/11/2011. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100669647&dt_publicacao=05/12/2011. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

S 

EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 

2002/0022562-7 

Relator(a) 

Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI (1145) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

27/11/2012 

Ementa 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 

DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. VARIAÇÃO CAMBIAL. SOBREVALORIZAÇÃO DÓLAR NORTE-

AMERICANO. JANEIRO 1999. PREJUÍZOS. PARTES IGUAIS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental, recurso cabível para modificar a decisão singular que deu provimento ao 

recurso especial. 2. A Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, nos termos do art. 5º, II, da 

Lei 7.347/85, com a redação da Lei 11.448/2007. 3. Em contrato de arrendamento mercantil é válida cláusula de reajuste 

das prestações com base na variação da cotação de moeda estrangeira (Lei 8.880/94, art. 6º), devendo os prejuízos 

advindos da vultosa sobrevalorização do dólar norte-americano ocorrida em janeiro de 1999 ser suportados em partes 

iguais pelos contratantes. Precedentes da 2ª Seção. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que 

se nega provimento. 

 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200600779090&dt_publicacao=13/06/2011
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100669647&dt_publicacao=05/12/2011
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 STJ, EDcl no AgRg no REsp 417878 / RJ, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJ 27/11/2021. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200225627&dt_publicacao=10/12/2012. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

S 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2002/0024686-9 

Relator(a) 

Ministro RAUL ARAÚJO (1143) 

Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 

19/03/2013 

 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FRETE 

INTERNACIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS. 

ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. 

FIXAÇÃO CONTRATUAL DO PREÇO E PAGAMENTO DA DÍVIDA COM BASE NA VARIAÇÃO CAMBIAL. 

POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 6º DA LEI 8.880/94, C/C O INCISO I DO ART. 2º DO 

DECRETO-LEI 857/69. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. Não se vislumbra violação aos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil, porquanto as questões submetidas ao 

Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação 

compatível, notadamente no que se refere ao enquadramento do contrato de transporte internacional de mercadorias nas 

exceções previstas no art. 6º da Lei 8.880/94, c/c o inciso I do art. 2º do Decreto-Lei 857/69. 2. O contrato de transporte 

internacional de mercadorias entre o porto argentino de Zarate e o brasileiro do Rio de Janeiro caracteriza-se como 

contrato e título "referentes a importação ou 

exportação de mercadorias" -, haja vista tratar-se de "frete internacional para importação de mercadoria estrangeira". 3. 

O serviço contratado em âmbito internacional tem seus custos vinculados à moeda estrangeira, com prevalência do dólar 

estadunidense. Não há, assim, como pretender-se que o preço de tais operações seja fixado em moeda nacional. 4. Agravo 

regimental desprovido. 

 

STJ, AgRg no REsp 417502 / RJ, Min. Rel. Raul Araújo, DJ 19/03/2013. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200246869&dt_publicacao=03/04/2013. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no REsp 883202 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2006/0173206-3 

Relator(a) 

Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA (1147) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

23/04/2013 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. REAJUSTE. VARIAÇÃO CAMBIAL. PROVA DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO EXTERIOR. 

ÔNUS DA ARRENDANTE. 1. É da arrendante o ônus da prova da captação de recursos do 

exterior, nos contratos de arrendamento mercantil que se utilizam da variação cambial como critério de reajuste. 

Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 

 

STJ, AgRg no REsp 883202 / SP, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJ 23/04/2013. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200601732063&dt_publicacao=29/04/2013. 

Acesso em 03/06/2021. 

 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200225627&dt_publicacao=10/12/2012
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200200246869&dt_publicacao=03/04/2013
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200601732063&dt_publicacao=29/04/2013
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Processo 

REsp 1323219 / RJ 

RECURSO ESPECIAL 

2011/0197988-8 

Relator(a) 

Ministra NANCY ANDRIGHI 

(1118) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

27/08/2013 

 

Ementa 

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA E INDEXADO AO 

DÓLAR. ALEGADA INEXISTÊNCIA DO PACTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL 

VIOLADO. PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. CÁLCULO COM BASE NA 

COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. 

1. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente. 2. O 

art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, 

regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A despeito 

disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, 

desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. 

3. A indexação de dívidas à variação cambial de moeda estrangeira é prática vedada desde a entrada em vigor do 

Plano Real, excepcionadas as hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69 e os contratos de arrendamento mercantil 

celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de recursos provenientes do 

exterior (art. 6º da Lei 8.880/94). 5. Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda 

estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da 

contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. 

6. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. 

 

STJ, REsp 1323219 / RJ, Min. Rel. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 27/08/2013. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201101979888&dt_publicacao=26/09/2013. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

SEC 2410 / EX 

SENTENÇA ESTRANGEIRA 

CONTESTADA 

2007/0161265-0 

Relator(a) 

Ministro FRANCISCO FALCÃO 

(1116) 

Relator(a) p/ Acórdão 

Ministra NANCY ANDRIGHI 

(1118) 

Órgão Julgador 

CE - CORTE ESPECIAL 

Data do Julgamento 

18/12/2013 

Ementa 

PROCESSO   CIVIL.  SENTENÇA  ESTRANGEIRA.  OFENSA  À  ORDEM  PÚBLICA NACIONAL.   

HOMOLOGAÇÃO.   IMPOSSIBILIDADE.   CORREÇÃO  MONETÁRIA  E VARIAÇÃO CAMBIAL. 

CUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DÉBITO PRINCIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIRADA. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. Nos termos dos arts. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC), 39 da Lei nº 9.307/06 e 

6º da Resolução nº 09/05  do  STJ,  a  homologação  para  o  reconhecimento de sentença estrangeira  será  denegada se 

for constatado que a decisão ofende a ordem pública nacional. 

2.  Consoante  entendimento  predominante  do  STJ,  a  cumulação da correção  monetária  com  a  variação cambial 

ofende a ordem pública nacional. 

3. Tendo a sentença estrangeira determinado a incidência cumulativa, sobre  o débito principal, de correção monetária e 

variação cambial, se  mostra  inviável a homologação parcial da sentença para extirpar apenas a incidência da correção 

monetária. A condenação, composta de um  valor  principal,  acrescido  de  correção  monetária e variação cambial,  

compreende  um  único  capítulo de mérito da sentença, não sendo  passível  de desmembramento para efeitos de 

homologação. Como cada   débito  principal  e  o  seu  reajuste  compõem  um  capítulo incindível    da    sentença,   

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201101979888&dt_publicacao=26/09/2013


107 
 

 eventual   irregularidade   maculará integralmente a condenação, inviabilizando a sua homologação como um todo.  Do  

contrário,  estar-se-ia  admitindo, por via transversa, a 

modificação  do  próprio mérito da sentença estrangeira, conferindo-se  ao  contrato  uma  nova  exegese,  diferente  

daquela  dada pelo Tribunal Arbitral. 

4. Sentença estrangeira parcialmente homologada. 

 

STJ, SEC 2410 / EX, Min. Rel. Francisco Falcão, Corte Especial, DJ 18/12/2013. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200701612650&dt_publicacao=19/02/2014. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 1321614 / SP 

RECURSO ESPECIAL 

2012/0088876-4 

Relator(a) 

Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO (1144) 

Relator(a) p/ Acórdão 

Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA (1147) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

16/12/2014 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR 

AMERICANO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. 

1. Ação proposta com a finalidade de, após a maxidesvalorização do real em face do dólar americano, ocorrida a partir 

de janeiro de 1999, modificar cláusula de contrato de compra e venda, com reserva de domínio, de equipamento médico 

(ultrassom), utilizado pelo autor no exercício da sua atividade profissional de médico, para que, afastada a indexação 

prevista, fosse observada a moeda nacional. 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como 

destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva 

ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte 

Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço 

para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso 

dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser 

confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de 

Defesa do Consumidor. 3. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da 

onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da 

realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário 

(teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica. 4. 

O histórico inflacionário e as sucessivas modificações no padrão 

monetário experimentados pelo país desde longa data até julho de 1994, quando sobreveio o Plano Real, seguido de 

período de relativa estabilidade até a maxidesvalorização do real em face do dólar americano, ocorrida a partir de janeiro 

de 1999, não autorizam concluir pela imprevisibilidade desse fato nos contratos firmados 

com base na cotação da moeda norte-americana, em se tratando de relação contratual paritária. 5. A teoria da base objetiva, 

que teria sido introduzida em nosso ordenamento pelo art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade de fato que determine oneração 

excessiva de um dos contratantes. Tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante 

consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200701612650&dt_publicacao=19/02/2014
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contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta 

no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse 

atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua 

base objetiva. 6. Em que pese sua relevante inovação, tal teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de 

imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial 

proteção. Não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra 

incidente apenas no microssistema do direito do consumidor, mormente com a finalidade de conferir amparo à revisão 

de contrato livremente pactuado com observância da cotação de moeda estrangeira.7. Recurso especial não provido. 

STJ, REsp 1321614 / SP, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJ 16/12/2014. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200888764&dt_publicacao=03/03/2015. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no REsp 1322899 / SE 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2012/0096978-8 

Relator(a) 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA (1123) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

27/10/2015 

 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PREÇO FIXADO 

EM DÓLAR AMERICANO. DESVALORIZAÇÃO DO REAL. CONTRATAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. 

LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VARIAÇÃO CAMBIAL. REVISÃO DE PROVAS E DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283 

DO STF. 1. São legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado mediante 

a conversão em moeda nacional. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ se a tese 

defendida no recurso especial reclamar a análise de cláusula contratual e de elementos probatórios produzidos ao longo 

da demanda. 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la 

enseja o não conhecimento do 

recurso. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. 

 

STJ, AgRg no REsp 1322899 / SE, Min. Rel. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJ 27/10/2015. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200969788&dt_publicacao=03/11/2015. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgRg no REsp 1518605 / MT 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 

2013/0108684-3 

Relator(a) 

Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO (1144) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REVISIONAL. COMPRA  E  VENDA  DE  

FERTILIZANTES.  INDEXAÇÃO  COM  BASE  NA MOEDA AMERICANA. RELEVANTE ALTERAÇÃO DO 

DÓLAR AO FINAL DO ANO DE 2008. TEORIA DA IMPREVISÃO. AFASTAMENTO. 

1. "O histórico inflacionário e as sucessivas modificações no padrão monetário  experimentados  pelo  país  desde 

longa data até julho de 1994,  quando sobreveio o Plano Real, seguido de período de relativa estabilidade  até  a  

maxidesvalorização  do  real  em face do dólar americano,  ocorrida  a  partir  de  janeiro  de 1999, não autorizam 

concluir  pela  imprevisibilidade  desse fato nos contratos firmados com  base  na  cotação  da  moeda norte-

americana, em se tratando de relação contratual paritária." (REsp  1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/Acórdão  Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200888764&dt_publicacao=03/03/2015
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200969788&dt_publicacao=03/11/2015
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Data do Julgamento 

07/04/2016 

 

16/12/2014, DJe 03/03/2015). 2. Não envolvendo relação de consumo, o contrato objeto do pedido de revisão, mas, sim, 

revelando-se paritário, convém que se submetam as partes  aos  termos  do acordo celebrado, não decorrendo da variação 

cambial verificada base para a revisão do negócio entabulado. 

3.  A  variação ocorrida no valor da moeda americana ao final do ano de 2008, com reflexo no contrato de compra 

e venda de fertilizantes, indexado  com  base  na  variação  do dólar americano, não se revela 

imprevisível  a  ponto  de autorizar o Poder Judiciário, com base na Teoria da Imprevisão, a proceder à sua revisão 

e alterar o indexador estipulado. 

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

 

STJ, AgRg no REsp 1518605 / MT, Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJ 07/04/2016. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201301086843&dt_publicacao=12/04/2016. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 1217057 / TO 

RECURSO ESPECIAL 

2010/0185213-0 

Relator(a) 

Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA (1147) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

19/04/2016 

 

Ementa 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REAJUSTE. 

VARIAÇÃO CAMBIAL. RECURSOS NO EXTERIOR. PROVA DA CAPTAÇÃO. COMPROVAÇÃO 

ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 

DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA  

Nº 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 

1. A desvalorização do real frente ao dólar norte-americano ocorrida em  janeiro  de  1999  representou fato imprevisível 

que redundou em excessiva  onerosidade contratual, motivo pelo qual a jurisprudência desta   Corte  Superior  pacificou-

se  no  sentido  de  autorizar  a repartição do ônus das diferenças resultantes da variação cambial do período entre o 

arrendatário e a instituição arrendante. 2.   A   prova   da  captação  de  recursos  não  deve  ser  exigida individualmente, 

para cada operação de arrendamento mercantil, pois, em  regra,  a  tomada  de  recursos  no  exterior não ocorre de modo 

vinculado  aos  contratos  celebrados  no  mercado  nacional,  o que dificultaria sobremaneira a comprovação desse fato. 

3.  Conquanto  seja  a  captação  de  recursos no exterior requisito indispensável   à  contratação  de  reajuste  vinculado  

à  variação cambial,  nos  moldes  exigidos pelo art. 6º da Lei nº 8.880/1994, é despicienda  a  sua  prova  em  juízo, 

tendo em vista a fiscalização 

realizada  pelo  Banco  Central  do Brasil quanto à entrada de moeda estrangeira   no   País,  utilizada  para  financiamentos  

em  moeda nacional. 

 

STJ, REsp 1217057 / TO, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJ 19/04/2016. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201001852130&dt_publicacao=26/04/2016. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgInt no AREsp 224165 / SP 

AGRAVO INTERNO NO 

Ementa 

AGRAVO  INTERNO  NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO  DE  

REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS  5  E  7/STJ.  PRESTAÇÃO  DE  

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201301086843&dt_publicacao=12/04/2016
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201001852130&dt_publicacao=26/04/2016
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AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 

2012/0179994-7 

Relator(a) 

Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA (1147) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

07/02/2017 

SERVIÇOS  DE  EMPREITADA.  AÇÃO DE COBRANÇA.   MOEDA ESTRANGEIRA.   DÓLAR  NORTE-

AMERICANO.  VARIAÇÃO CAMBIAL.  JANEIRO DE 1999. ÔNUS. DIVISÃO IGUALITÁRIA. 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA Nº 568/STJ. 

 

STJ, AgInt no AREsp 224165 / SP, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJ 07/02/2017. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201799947&dt_publicacao=10/02/2017. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 1676279 / SP 

RECURSO ESPECIAL 

2017/0115788-8 

Relator(a) 

Ministro HERMAN BENJAMIN 

(1132) 

Órgão Julgador 

T2 - SEGUNDA TURMA 

Data do Julgamento 

03/08/2017 

 

Ementa 

ADMINISTRATIVO.    PROCESSUAL    CIVIL.   LICITAÇÃO.   INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PLEITO DE 

EXTINÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DO  ROMPIMENTO  DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-

PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA  SÚMULA  7/STJ.  NECESSIDADE  DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA 

DA FUNDAMENTAÇÃO   QUANTO   À   ALÍNEA   "C"   DO   INC.  III,  DA  CF. INADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO. 

1.  Cuida-se  de  inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que  negou  provimento ao recurso de apelação e 

confirmou a sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, 

mantendo  as sanções de multa e de suspensão do direito de licitar e impedimento  de  contratar com a administração 

pública pelo prazo de 12 (doze) meses. 2.  A  sentença  e  o  acórdão reconheceram expressamente a absoluta ausência  

de  prova  do  fato  constitutivo  do  direito  postulado, registrando  que a simples variação cambial, por si só, não autoriza 

a   recomposição  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato administrativo. 3.  O  órgão julgador decidiu a 

questão após percuciente análise dos fatos  e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para  chegar a 

conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o  conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado 

em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontraria óbice no  édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 

de prova não enseja 

recurso  especial."  4.  Por  outro  turno, em relação à alíena "c", destaco  que  a  apontada divergência deve ser 

comprovada, cabendo a quem   recorre  demonstrar  as  circunstâncias  que  identificam  ou assemelham os casos 

confrontados, com indicação da similitude fática e  jurídica  entre  eles.  Portanto,  deve  ser  realizado  o cotejo 

analítico.  O  desrespeito  a  esses requisitos legais e regimentais (art.  541,  parágrafo  único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) 

impede o conhecimento  do  Recurso  Especial  com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal. 5. Recurso 

Especial de que não se conhece. 

 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201799947&dt_publicacao=10/02/2017
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STJ, REsp 1676279 / SP, Min. Rel. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJ 03/08/2017. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701157888&dt_publicacao=12/09/2017. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 1682534 / RJ 

RECURSO ESPECIAL 

2017/0158568-7 

Relator(a) 

Ministro HERMAN BENJAMIN 

(1132) 

Órgão Julgador 

T2 - SEGUNDA TURMA 

Data do Julgamento 

19/09/2017 

 

Ementa 

ADMINISTRATIVO.   CONTRATO.  CLÁUSULA  EXPRESSA  DE  REPACTUAÇAO  DE PREÇOS.   VARIAÇÃO   

CAMBIAL.   INCIDÊNCIA  SUPERVENIENTE  DA  CIDE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA CLÁUSULA 

CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE  DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA 

DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 

1.Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que  entendeu  haver  cláusula  expressa de 

repactuação de preços no contrato administrativo, merecendo ser cumprida, já que fatores como a  variação  cambial  e  

a  incidência de novo tributo acarretaram a defasagem dos valores originalmente pactuados. 2. De fato, o acórdão ora 

vergastado, em análise do contrato outrora celebrado  entre  as  partes,  considerando  as suas características próprias  e  

peculiares,  bem  como expressa cláusula que permitia a repactuação,  e,  ainda,  a  comprovada  e  inesperada alteração 

das condições  inicialmente  verificadas,  quando da sua celebração, com 

base  num  minucioso  laudo  técnico  pericial,  e  em  atenção  aos Princípios da Razoabilidade, da Boa-Fé e da cláusula 

implícita Rebus Sic  Stantibus,  que fundamenta a Teoria da Imprevisão, reconheceu o direito  da  recorrida  de  ser 

ressarcida dos prejuízos advindos da manutenção do contrato, rescindindo-o, via de consequência. 3.  O  órgão julgador 

decidiu a questão após percuciente análise dos fatos  e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para  

chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o  conjunto fático-probatório constante dos autos, o que 

é vedado em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito  7/STJ:  "A  pretensão  de simples 

reexame de prova não enseja 

recurso especial." 4. Recurso Especial de que não se conhece. 

 

STJ, REsp 1682534 / RJ, Min. Rel. Harman Benjamin, 2ª Turma, DJ 19/09/2017. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701585687&dt_publicacao=09/10/2017. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 1363814 / PR 

RECURSO ESPECIAL 

2012/0077567-7 

Relator(a) 

Ministro MOURA RIBEIRO 

(1156) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

Ementa 

CIVIL.   PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO. RECURSO  MANEJADO  

SOB  A  ÉGIDE  DO  CPC/73.  PRINCÍPIO  DA  BOA-FÉ OBJETIVA.  RESOLUÇÃO Nº 63 DO BACEN. 

OBSERVÂNCIA DA PARIDADE CAMBIAL NA   DEVOLUÇÃO   DO  CAPITAL  EMPRESTADO,  CONFORME  

PACTUADO.  MERO REPASSADOR  DE  RECURSOS  OBTIDOS  EM MOEDA ESTRANGEIRA. ARTS. 6º DA 

LINDB   E  104,  187,  884  E  886  DO  CÓDIGO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA. 

SÚMULA Nº 211 DO STJ. LEI Nº 4.595/64. 

AUSÊNCIA  DE  PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL A INVIABILIZAR O CONHECIMENTO DO 

RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 284 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.  POSSIBILIDADE.  

PRECEDENTES. ARBITRAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. ART.  20,  § 4º, CPC/73. PLEITO PELA REVISÃO DO 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701157888&dt_publicacao=12/09/2017
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701585687&dt_publicacao=09/10/2017
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17/10/2017 

 

VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS. QUESTÃO PREJUDICADA. DIVERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 

A  maxidesvalorização do real frente ao dólar, ocorrida a partir de  janeiro  de  1999,  não  conduz  de  pronto  à  

socialização dos prejuízos,   devendo   ser   examinado   caso  a  caso,  levando  em consideração   a   natureza   das   

operações   realizadas   para  a 

disponibilização do numerário ao cliente final. 

STJ, REsp 1363814 / PR, Min. Rel. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJ 17/10/2017. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200775677&dt_publicacao=30/10/2017 . 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 1433434 / DF 

RECURSO ESPECIAL 

2011/0163895-7 

Relator(a) 

Ministro SÉRGIO KUKINA 

(1155) 

Órgão Julgador 

T1 - PRIMEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

20/02/2018 

 

Ementa 

ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  CONTRATO E ADITIVO PARA FORNECIMENTO DE SEIS  

HELICÓPTEROS PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREÇO AJUSTADO EM  MOEDA  NACIONAL  

(REAL).  VENCEDORA  CONTRATANTE QUE NECESSITAVA IMPORTAR   AS   AERONAVES  PAGANDO  

EM  MOEDA  ESTRANGEIRA  (DÓLAR). DESVALORIZAÇÃO  DO  CÂMBIO  OCORRIDA  EM  JANEIRO DE 

1999. TEORIA DA IMPREVISÃO.    ÁLEA EXTRAORDINÁRIA    CONFIGURADA.   REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO.   ART.  65,  II,  'D',  DA  LEI  Nº  8.666/93. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA 

EMPRESA PARTICULAR PROVIDO. 

1.   Em   consonância  com  o  estabelecido  no  art.  37,  XXI,  da Constituição   Federal,  que  garante  a  manutenção  

das  condições efetivas  da  proposta  de contrato celebrado com a Administração, a Lei  de Licitações prevê a 

possibilidade de revisão contratual com o fito  de  preservação  da  equação econômica da avença, podendo essa correção,  

dentre outras premissas, advir da teoria da imprevisão, a teor do disposto no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93. 2.  De outro 

lado, os contratos que tenham por objeto a prestação de serviço  firmados  em  real  e executados no exterior, 

eventualmente submetidos  a  variação  cambial  significativa  e  inesperada,  são passíveis  de  repactuação, 

conforme previsão do art. 65, inciso II, d,  da  Lei  8.666/1993, caso constatada a oneração excessiva, com o 

rompimento da equação econômico-financeira firmada. 3.  No  caso  concreto,  a  empresa  autora,  ora recorrente, 

requer indenização    pecuniária,    mediante   a   revisão   de   contrato administrativo   para   o  fornecimento  de  

helicópteros  (por  ela entregues) destinados ao serviço de remoção de vítimas de acidentes, resgates e operações especiais 

do Departamento da Polícia Rodoviária 

Federal,  com preço originariamente fixado em moeda nacional (real), ante a alegada quebra da equação econômico-

financeira, decorrente da forte  desvalorização  da moeda brasileira frente ao dólar, fenômeno 

ocorrido  em  janeiro  de  1999,  como  consequência  da  mudança de política cambial então implementada pelo Banco 

Central. 4.  Uma vez demonstrado que as aeronaves necessitavam ser adquiridas pela  licitante  vencedora  no  

exterior,  com o desembolso em dólar realizado  logo  após  a mencionada e drástica alteração da política 

cambial (passando-se do sistema de bandas para o de livre flutuação do  dólar),  fato  esse que, à época, não poderia 

ser previsto e que acabou  por  onerar  sobremaneira  a empresa recorrente, configurada resulta  a  álea  econômica  

extraordinária e extracontratual de que trata  o  art.  65,  II,  d,  da  Lei  nº  8.666/93,  legitimando  a 

indenização por ela pleiteada. 5. Como já decidido por esta Primeira Turma do STJ no RMS 15.154/PE, 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200775677&dt_publicacao=30/10/2017
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Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  j.  19/11/2002,  "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". 

6. Recurso especial conhecido e provido.  

STJ, REsp 1433434 / DF, Sérgio Kukina, 1ª Turma, 20/02/2018. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201101638957&dt_publicacao=21/03/2018. 

Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

AgInt no AREsp 913080 / SP 

AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 

2016/0094965-1 

Relator(a) 

Ministro FRANCISCO FALCÃO 

(1116) 

Órgão Julgador 

T2 - SEGUNDA TURMA 

Data do Julgamento 

06/12/2018 

 

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Açucareira Corona AS em desfavor da União e do Banco Central do Brasil 

objetivando a responsabilização  das  partes requeridas pela maxidesvalorização da moeda em cerca de 30% ocorrida 

em dezembro de 1979. II  -  Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No 

TRF da 3ª Região, a sentença foi mantida. III  - Interposto recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a,  da  

Constituição Federal, por ofensa ao art. 535 do CPC/73 e aos arts.  15  e  159  do  Código  Civil de 1916, no Tribunal de 

origem, negou-se  seguimento  ao  recurso,  o  que motivou a interposição de agravo nos próprios autos. IV  - Recebidos 

os autos pelo Superior Tribunal de Justiça, negou-se provimento  ao recurso especial por inexistência de violação do art. 

535  do  CPC/73  e  ante  a  consonância  do  acórdão regional com a jurisprudência do STJ. V - Não há violação do 535 

do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o  Tribunal  a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos 

pontos  indispensáveis  para  o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente  (art.  165 do CPC/73), apontando 

as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. VI - 

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado  a  responder  a todas as questões suscitadas 

pelas partes, 

quando  já  tenha  encontrado  motivo  suficiente  para  proferir  a decisão.  A  prescrição  trazida  pelo  art.  489  do  

CPC/2015 veio confirmar  a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça,  sendo  dever  do  julgador  

apenas  enfrentar  as questões capazes  de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no  MS  n.  21.315/DF,  

Rel.  Ministra  Diva Malerbi (Desembargadora convocada  TRF  3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 

15/6/2016.)  VII  - Outrossim, quanto aos demais dispositivos legais apontados  por  violados, não merece êxito o recurso. 

Com efeito, no caso  dos  autos,  o  Tribunal de origem entendeu que, nos termos da jurisprudência  desta  Corte,  o  fato 

da maxidesvalorização cambial decorreu  de  fatores  inerentes  à  conjuntura internacional que se assemelham   ao   fato   

do   príncipe,   não   havendo   falar   em responsabilidade  civil. É o que se depreende do seguinte excerto do voto   

condutor   (fl.   1.751):  "Segundo  se  verifica  da  defesa apresentada  pelo  BANCO  CENTRAL  DO  BRASIL,  a  

justificar o fato econômico  da  maxi-desvalorização  cambial,  no  ano  de 1.979, que resultou  na desvalorização do 

cruzeiro na razão de 30% de seu valor de  face  "foi  o  caminho adotado pelo Conselho Monetário Nacional, para,  naquela  

fase  conjuntural  da economia brasileira "regular o valor  externo  da  moeda  e o equilíbrio no balanço de pagamento do 

País,  tendo  em  vista a melhor estabilização dos recursos em moeda estrangeira,   e,   "caso   contrário,  ocorreria  uma  

desenfreadas especulação com moedas e contratos denominados em moeda estrangeira, em  moeda  estrangeira, cujos 

prejuízos para a já combalida economia nacional  r seriam incalculáveis' (fls.378/379). Tais circunstâncias tem  sido 

entendidas pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA corno fatores  inerentes  à  conjuntura internacional que 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201101638957&dt_publicacao=21/03/2018
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se assemelham ao fato  do  príncipe, não podendo gerar a consequência pretendida pela autora". VIII  -  O acórdão, assim, 

está em conformidade com a jurisprudência desta  Corte relativamente à aplicação, analogicamente, da teoria do fato  do  

príncipe  ao  fato  imprevisível  e  danoso  dependente de conjunturas internacionais, como no caso dos autos, em que se 

exclui a  responsabilidade  estatal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:  REsp  n. 614.048/RS, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado  em 15/3/2005, DJ 2/5/2005, p. 172; REsp n. 834.047/RS, Rel. Ministro  Castro  Meira,  

Segunda  Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 6/2/2009. IX - Cumpre esclarecer que, apesar de tratar especificamente 

sobre o rompimento da paridade cambial geradora de maxidesvalorização no ano de  1999, o entendimento firmado no 

julgamento do REsp n. 614.048/RS foi  utilizado  pela  Corte  a  quo como reforço argumentativo, pois trata  da  ausência  

de  responsabilidade  estatal em decorrência da aplicação  da teoria do fato do príncipe. Assim, o acórdão proferido no 

Tribunal  a  quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. X - Agravo interno improvido. 

 

STJ, AgInt no AREsp 913080 / SP, Francisco Falcão, 2ª Turma, DJ 06/12/2018. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600949651&dt_publicacao=14/12/2018 

.Acesso em 03/06/2021. 

Processo 

REsp 1689225 / SP 

RECURSO ESPECIAL 

2017/0120440-5 

Relator(a) 

Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA (1147) 

Órgão Julgador 

T3 - TERCEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

21/05/2019 

 

Ementa 

RECURSO   ESPECIAL.   DIREITO   CIVIL   E   BANCÁRIO.  CONTRATOS  DE DERIVATIVOS.  SWAP  

CAMBIAL  SEM ENTREGA FÍSICA. COBERTURA DE RISCOS (HEDGE).  CÓDIGO  DE  DEFESA DO 

CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA LIMITATIVA  DE  RISCO.  VALIDADE.  TEORIA  DA  

IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.  ONEROSIDADE  EXCESSIVA.  REVISÃO  JUDICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1.  Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do  Código de Processo Civil 

de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Hipótese em que a parte autora, empresa fabricante de produtos 

de madeira  para fins de exportação, busca a reparação de prejuízos que afirma ter sofrido na liquidação de contrato de 

swap cambial. 

Alegação de imprevisibilidade e inevitabilidade da crise mundial, da qual  teria  resultado  a  maxidesvalorização  do 

real em relação ao dólar no segundo semestre de 2008. 3.  Nos  contratos  de  derivativos,  é  usual a liquidação com base 

apenas  na  diferença  entre  o  valor  do  parâmetro  de referência verificado  na  data  da contratação e no vencimento, 

sem a anterior 

entrega física de numerário. 4.  As  normas  protetivas  do direito do consumidor não incidem nas 

relações   jurídicas   interempresariais   envolvendo  contratos  de derivativos. 5.  É  válida a cláusula que prevê a rescisão 

antecipada do contrato de derivativo firmado com instituição financeira na eventualidade de ser alcançado limite 

previamente estabelecido de liquidação positiva para o cliente. 6.  A  exposição  desigual  das  partes  contratantes  aos 

riscos do 

contrato não atenta contra o princípio da boa-fé, desde que haja, ao tempo  da  celebração  da  avença,  plena 

conscientização dos riscos envolvidos na operação. 7.  A  aferição  do  dever  de  apresentar  informações  precisas  e 

transparentes  acerca  dos  riscos do negócio pode variar conforme a natureza  da  operação  e  a condição do operador, 

exigindo-se menor rigor  se  se  fizerem presentes a notoriedade do risco e a reduzida vulnerabilidade do investidor. 8. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600949651&dt_publicacao=14/12/2018
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Os contratos de derivativos são dotados de álea normal ilimitada, a  afastar  a aplicabilidade da teoria da imprevisão e 

impedir a sua revisão judicial por onerosidade excessiva. 9. Recurso especial não provido. 

 

STJ, REsp 1689225 / SP, Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJ 21/05/2019. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701204405&dt_publicacao=29/05/2019.Ace

sso em 03/06/2021. 

 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701204405&dt_publicacao=29/05/2019


116 

 

XIII. ANEXO VI: ANÁLISE DOS ACÓRDÃOS DO TCU 

 



117 

 

DECISÃO 464/2000 - PLENÁRIO 

RELATOR 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 

PROCESSO 

009.634/1999-1 

TIPO DE PROCESSO 

REPRESENTAÇÃO (REPR) 

DATA DA SESSÃO 

07/06/2000 

NÚMERO DA ATA 

21/2000 - Plenário 

Portanto, a previsão contratual de reajuste com base na variação cambial é contestada sob dois 

ângulos distintos, o legal e o econômico. 

 

Quanto ao aspecto legal, acolho as manifestações do Ministério Público e dos srs. Diretor de Divisão e 

Secretário de Controle Externo, no sentido de que, no presente caso, em que o contrato é decorrente 

de licitação internacional, os §§ 1º e 2º do art. 42 da Lei nº 8.666/93 são normas especiais que 

permitem ao licitante brasileiro cotar preço em moeda estrangeira e receber o pagamento no 

equivalente em moeda nacional, de acordo com a taxa de câmbio vigente no dia útil 

imediatamente anterior à data do pagamento. 

 

Ademais, esse dispositivo não foi revogado pela referida medida provisória, tanto em razão de sua 

especialidade, quanto pelo fato de que a própria norma geral relaciona exceções, entre as quais o disposto 

na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880/94, que, por sua vez, ressalva os casos expressamente autorizados 

por lei federal, dentre os quais se situa a Lei nº 8.666/93. 

 

Assim, entendo 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. 

 

Aliás, como exemplo de aplicação da teoria da imprevisão em benefício da Administração Pública, pode 

ser citado o Decreto nº 2.399/97 que, em virtude da estabilização da economia e da necessidade de 

expurgar dos preços contratados a expectativa de inflação, determinava que os órgãos e entidades da 

Administração Federal promovessem a reavaliação dos instrumentos contratuais em vigor, objetivando a 

redução dos preços aos níveis daqueles atualmente praticados no mercado para o mesmo bem ou 

https://www.tcu.gov.br/acordaoslegados/2000/Plenario/DC-2000-000464-WAR-PL.pdf
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/ata-sessao/*/NUMEROATA%3A21%20ANOATA%3A2000%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc/0/%20
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serviço. 

 

Ademais, não se diga que a manutenção do reajuste cambial não acarreta nenhum prejuízo à 

CBTU, em virtude de os recursos serem provenientes do BIRD, pois para pagar esse financiamento 

será necessário maior desembolso de moeda nacional do que previsto originalmente. 

 

Assim, entendo pertinente expedir recomendação à entidade para que promova renegociação do 

contrato no sentido de adequá-lo à nova realidade cambial. 

ACÓRDÃO 1798/2005 - PLENÁRIO 

RELATOR 

UBIRATAN AGUIAR 

PROCESSO 

018.016/2005-1 

TIPO DE PROCESSO 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

(TCE) 

DATA DA SESSÃO 

09/11/2005 

 

4. A equipe apresenta fortes indícios de irregularidades na execução do Contrato nº 11.346/2002, 

celebrado entre a ECT e o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata e Positivo. 

 

5. A primeira delas diz respeito ao reequilíbrio econômico-financeiro concedido, com base no art. 65, 

inciso II, alínea 'd' da Lei nº 8.666/93, em razão da variação do dólar entre o momento de 

apresentação da proposta e o do fornecimento dos equipamentos. 

 

6. O referido dispositivo estabelece que os contratos podem ser alterados, por acordo entre as partes, 

"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 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 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." (grifos meus). 

7. A alta do dólar no período não se enquadrava em qualquer das situações previstas no citado 

dispositivo legal. Senão vejamos: 

a) não se tratou de fato imprevisível. Na realidade, a elevação do preço do dólar já tinha se iniciado 

bem antes da formulação da proposta (18/7/2002). Apenas a título de exemplo, mencione-se que a 

variação do dólar entre 1/4/2002 e 18/7/2002 foi de cerca de 23,9%, percentual de variação praticamente 

idêntico ao observado entre 18/7/2002 e 27/12/2002 (data de entrega dos lotes 3 e 4 dos equipamentos), 

que foi de 23,1%. Isso demonstra que o processo de aumento do dólar se deu ao longo de praticamente 

todo o ano, não sendo exclusivo do período entre a apresentação das propostas e o fornecimento dos 

equipamentos (fonte de consulta das taxas de câmbio: sítio do Banco Central na Internet - 

www.bc.gov.br). Conforme destacou a equipe de auditoria, a Revista Suma Econômica, citada pelo 

próprio consórcio, já previa essa tendência de alta na edição de junho (fl. 197, anexo 2). Assim, não se 

pode alegar que foi um fato imprevisível; 

b) não se tratou de fato previsível de conseqüências incálculáveis. Conforme demonstrado acima, os 

percentuais de variação do dólar no período entre a apresentação da proposta e a entrega dos 

https://www.tcu.gov.br/acordaoslegados/2005/Plenario/AC-2005-001798-UA-PL.doc
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/
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equipamentos se deu em patamar semelhante ao que se verificou em período anterior, no mesmo 

ano. Além disso, conforme bem registrou a equipe de auditoria, a Revista Suma Econômica, na edição de 

julho, já disponível quando da apresentação da proposta, apontava para valores do dólar no restante do 

ano em patamares bem superiores àqueles utilizados pela ECT para deferir a concessão do reequilíbrio 

econômico-financeiro (fls. 202/203, anexo 2). 

c) não foi fato que retardou ou impediu a execução do objeto. Inicialmente, o prazo para entrega dos 

equipamentos foi alterado por razões que em nada tinham a ver com a alta do dólar, conforme relatório 

de fls. 51/57, anexo 1. E posteriormente o objeto foi executado normalmente. 

8. Além da inaplicabilidade do dispositivo suscitado, alguns outros elementos, trazidos aos autos pela 

equipe de auditoria, evidenciam que a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro foi indevida. 

Destaco alguns desses elementos: 

 

a) a comparação dos preços de equipamentos de informática nos meses de julho a dezembro de 

2002, valores contidos na Revista InfoExame, demonstra que a variação do dólar no período não se 

refletiu nos preços dos equipamentos, que se mantiveram praticamente estáveis durante esses meses 

(fls. 131/148, anexo 2); 

b) a variação percentual do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-BR), referente ao item computadores e 

periféricos, apurado pela Fundação Getúlio Vargas no período de julho a dezembro de 2002, foi de 

5,59%, inferior à variação do IPC-BR geral no período (8,97%) (fls. 10/11, v.p); 

c) as notas fiscais e guias de importação anexadas aos autos indicam que não existe uma relação 

direta entre o valor do dólar e o dos equipamentos (fl. 12, v.p e 157/194, anexo 2). 

9. Portanto, o valor pago ao Consórcio Alpha a título de reequilíbrio econômico-financeiro foi 

indevido, sendo pertinente a proposta da Unidade Técnica de conversão dos autos em TCE para a 

citação dos responsáveis pelos valores pagos a maior. Além das empresas Positivo e Novadata, 

propõe-se que sejam chamados a responder pelo débito o Presidente da ECT e o Diretor de 

Administração, que assinaram o contrato, além dos demais diretores que aprovaram a celebração do 

aditivo. Também sugere-se a citação da Sra. Valéria Cristina Silva Almeida Pessoa, Chefe da DJTEC e 

da Sra. Maria de Fátima Morais Seleme, Chefe do Departamento Jurídico, por terem assinado a Nota 

Jurídica/DEJUR/DJTEC-956/2004, aprovando a concessão do reequilíbrio. 

ACÓRDÃO 1595/2006 - PLENÁRIO 

RELATOR 

GUILHERME PALMEIRA 

PROCESSO 

017.026/2005-3 

TIPO DE PROCESSO 

REPRESENTAÇÃO (REPR) 

VOTO 

[...] 

XI – Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato (item “b” do Despacho do Diretor da unidade 

técnica) 

A instrução de fls. 242/287 do vol. 1 asseverou ser indevida a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, em razão da valorização cambial do real frente ao dólar americano, ante o 

https://www.tcu.gov.br/acordaoslegados/2006/Plenario/AC-2006-001595-GP-PL.doc
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/
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DATA DA SESSÃO 

30/08/2006 

NÚMERO DA ATA 

35/2006 - Plenário 

 

fato de existir nas orientações distribuídas às licitantes expressa vedação a qualquer ajuste no preço 

resultante de mudanças de valor de qualquer moeda. 

Por sua vez, o Sr. Diretor, após análise dos esclarecimentos apresentados pela Petrobras e GDK, 

concluiu pela existência de desequilíbrio contratual e pela necessidade do ajuste. Porém, apontou falha 

na metodologia de cálculo utilizada pelo Grupo de Trabalho – GT, designado para avaliar o desequilíbrio 

contratual e estipular o acréscimo contratual devido.  

Segundo o Sr. Diretor, o referido GT teria adotado por premissa o percentual de 4% de lucro da GDK, 

quando, na verdade, tal percentual seria de 10%, razão pela qual sugeriu determinação no sentido de a 

Petrobras aplicar o percentual correto, com a retenção das eventuais diferenças apuradas.  

[...] 

Por fim, aduz que teria ocorrido uma falha por parte da Petrobras ao não ter exigido a contratação 

por parte da GDK de um seguro cambial (hedge), com vistas a suportar eventuais variações cambiais, 

como mandariam as boas práticas de mercado, razão qual propõe determinação nesse sentido.  

Registro que a Petrobras em seu memorial complementar (fls. 1/8, Anexo 21) argumenta novamente pela 

necessidade de recomposição de equilíbrio contratual, fazendo suas considerações acerca da metodologia 

de cálculo empregada e concluindo pela adequação e razoabilidade dos percentuais utilizados. 

Vejo com pertinência a análise empreendida pelo Sr. Diretor da 1ª Secex, merecedora, contudo, de 

pequeno reparo.   

Como bem consignou, mostra-se evidente o desequilíbrio contratual ocorrido em desfavor da GDK, 

ante a expressiva valorização da moeda norte-americana, pois, ao tempo da celebração do contrato, a 

taxa de câmbio era de US$ 1,00 = R$ 2,90, enquanto nas datas de pagamento do contrato passou para US$ 

1,00 = R$ 2,20. Ora, como boa parte dos pagamentos são feitos em real, é natural que haja um ônus não 

previsto inicialmente pela contratada e que não deve ser suportado exclusivamente por ela. 

Lembro, ademais, que situação análoga já foi objeto de deliberação desta Corte, por meio da Decisão 

Plenária 464/2000, quando o Tribunal autorizou o realinhamento de preços, motivado pela 

desvalorização cambial em 1999, em contrato firmado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

– CBTU, sendo, assim, perfeitamente aplicável ao caso teoria da imprevisão. 

[...] 

No que tange à celebração de seguro cambial, entendo apropriado recomendar a adoção de tal 

medida nos futuros acordos, resguardando as partes de excessivos encargos decorrentes de variações 

cambiais, garantindo-se, desde modo, o equilíbrio financeiro do contrato.  

Assim, considerando que os esclarecimentos da Petrobras e da GDK logram afastar em parte as 

irregularidades apuradas, deve-se adotar as proposições sugeridas pela unidade técnica, com os ajustes 

antes consignados.   

[...] 

ACÓRDÃO 
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[...] 

9.7.6. avalie a possibilidade de inclusão nos próximos editais de licitação da obrigatoriedade das 

licitantes contratarem seguro cambial, resguardando as partes de excessivos encargos decorrentes 

de variações cambiais, garantindo, assim, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; 

9.8. orientar à Auditoria Interna da Petrobras e à Controladoria Geral da União (CGU) que incluam em 

seus programas de auditoria a verificação da consistência e precisão dos orçamentos, verificação dos 

custos de contratação em relação aos de mercado, do acompanhamento e verificação das medições 

realizadas, bem como a verificação se os valores acrescidos aos contratos estão dentro dos valores de 

mercado, entre outras análises de custos nos contratos da estatal; 
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De modo geral, no entanto, há forte rejeição ao acolhimento formal de pleitos fundados na variação 

cambial. Houve um julgado peculiar, no entanto, proveniente do TCU. Na Decisão 464/2000, aquele 

Tribunal reconheceu que variação cambial favorável à Administração Pública não poderia ser ignorada. 

Aplicou o princípio essencial da intangibilidade da equação econômico-financeira inclusive no âmbito 

cambial.” 

Com efeito, em 7/6/2000, pela Decisão 464/2000 – Plenário, o Tribunal, ao analisar os efeitos da 

desvalorização cambial de janeiro de 1999 sobre contratos administrativos com cláusula de 

reajuste por variação cambial, reconheceu legítima a aplicação da teoria da imprevisão em 

benefício da Administração Pública. 

No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recurso ordinário 

em mandado de segurança, relator Ministro Luiz Fux (RESP 15.154-PE, julgado em 19/11/2002 e 

publicado no DJ em 2/12/2002), cuja ementa é a seguinte: 

“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.” 

A decisão do TCU foi proferida em junho de 2000 e a do STJ foi publicada em dezembro de 2002. 

A primeira, em torno de 18 meses após a desvalorização do real e a segunda aproximadamente 4 

anos após o evento ensejador da imputação dos débitos tratados nestas contas anuais. Não havia, ao 

tempo da efetivação dos pagamentos, orientação jurisprudencial precisa e uniforme. A 

Administração da Eletronorte, coerentemente, indeferiu os pedidos que lhe foram postos para o re-

equilíbrio econômico-financeiro de contratos, fundamentados na desvalorização do real. Não se pode tê-

la por omissa. A empresa pautou suas ações em orientação da holding – Eletrobrás – e em consultoria 

externa. 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=25948
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=25948
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/3447547
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A manifestação sobre a questão, tanto da Secretaria Federal de Controle Interno quanto do Tribunal de 

Contas da União, ocorreu um ano e meio depois do evento que supostamente poderia ensejar a alteração 

contratual com vistas ao restabelecimento das condições inicialmente pactuadas. 

[...] 

Lembro, ademais, que situação análoga já foi objeto de deliberação desta Corte, por meio da Decisão 

Plenária 464/2000, quando o Tribunal autorizou o realinhamento de preços, motivado pela desvalorização 

cambial em 1999, em contrato firmado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, sendo, 

assim, perfeitamente aplicável ao caso teoria da imprevisão. 
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SUMÁRIO 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS. AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS DOS CORREIOS. AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONSÓRCIO ALPHA. CONTRATO 11.346/2002. 

VARIAÇÃO CAMBIAL. CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. EXISTÊNCIA DE PARECERES 

CONTRÁRIOS. [...]. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. CONTAS 

IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. 

De fato, a mera variação cambial, em regime de câmbio flutuante, não configura causa excepcional 

de mutabilidade dos contratos administrativos. A variação diária dos índices não autoriza pleitos de 

recomposição de preços, dada a sua ampla previsibilidade. Caso contrário, no regime de câmbio 

flutuante, todos os processos em que houvesse variação positiva poderiam ensejar solicitações de 

recomposição de preços, o que não ocorre. 

Ademais, não se verificou, no período de execução do contrato, rompimento abrupto da equação 

econômico-financeira, com mudanças reais de políticas governamentais. A variação cambial havida 

é usual e não se refletiu nos custos dos equipamentos de informática, objeto do contrato.  

[...] 

Esta redução dos preços dos equipamentos adquiridos pelo 2º termo aditivo em relação aos originalmente 

contratados e a não utilização dos instrumentos de proteção contra variações cambiais, amplamente 

oferecidas por todas as instituições do mercado, demonstra que a variação cambial não influenciou 

os custos dos equipamentos, consistindo a variação em risco próprio do negócio. Na verdade, a 

Administração não intervém na opção de contratar ou não proteção, por tratar-se de mera escolha 

negocial da empresa, a quem compete gerir os riscos de sua atividade.  

O reequilíbrio pretendido não tinha, portanto, absolutamente nenhuma fundamentação legal, 

consistindo em ato não justificado por parte dos beneficiários.  

[...] 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=48200
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/4436724
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/ata-sessao/*/NUMEROATA%3A40%20ANOATA%3A2010%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc/0/%20
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No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, in verbis: 

“Das explicações da empresa, depreende-se que o Consórcio dispunha de pelo menos duas medidas 

para melhor gerir o risco inerente a sua atividade, quais sejam: a contratação de operação de hedge 

com vistas à proteção contra a variação cambial e a manutenção de estoque suficiente para se 

proteger de variações bruscas nos preços dos insumos. A despeito disso, optou por não se valer desses 

mecanismos para não incorrer em “prejuízos insuportáveis”. Portanto, para não arcar com os 

inevitáveis custos das medidas de proteção contra a variação cambial, que comprometeriam a oferta 

de preços competitivos na licitação, a empresa decidiu assumir o risco de fornecer equipamentos à 

ECT cujos custos não estariam protegidos frente a variações cambiais.  

Do ponto de vista administrativo, não compete ao TCU questionar o acerto de uma decisão que só cabia à 

empresa, nem analisar qual medida de proteção seria mais adequada ou se elas surtiriam algum efeito. 

Todavia, justamente por se tratar de uma decisão que somente a ela competia, sem nenhuma expectativa 

de ingerência da Administração Pública, revela-se totalmente desarrazoada a intenção do Consórcio em 

atribuir à ECT a obrigação de compensá-la por prejuízos manifestamente decorrentes de sua política 

de gerenciamento de riscos inerentes ao seu negócio.” 

[...] 

O extenso trabalho dos consultores mostra a ocorrência de variação cambial no período de execução do 

contrato, mas também informa que “em nossa análise, observamos que a principal causa da 

desvalorização do real em 2002 foi a incerteza causada pela provável mudança de governo, em função 

das eleições (...)”. 

Tanto as eleições quanto a provável mudança de governo eram fatos de amplo domínio público, bem 

como a influência dessas variáveis na vida econômica do país. Todas as instâncias processuais foram 

unânimes em afirmar que a variação cambial verificada no decorrer da execução do Contrato 

11.346/2002 não impactou o custo do seu objeto. 

Dessa forma, rejeito as alegações de defesa e julgo irregulares as contas, com imputação de débito e 

multa, na forma sugerida pelo Ministério Público. 
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contratos da 1ª Etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais - Procrofe, resultando em 
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[...] 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=52951
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/42819705
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Quanto à teoria da imprevisão, segundo larga jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais 

superiores judiciários, sua evocação somente é cabível quando sobrevierem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, conforme o art. 65, 

inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Mas, no presente processo, estão em exame justamente contratos de longo prazo, de 20 a 25 anos, assinados 

diante de cenários de incertezas. 

Importa, pois, assinalar que este Tribunal já se posicionou em relação à aplicabilidade da teoria da 

imprevisão diante de alteração da valorização da moeda: 

 "É aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual, em razão 

de valorização cambial. Precedente."(Acórdão nº 1.595/2006-Plenário). 

[...] 

Sobre o tema, é interessante notar que a simples ameaça de haver efeitos econômicos desfavoráveis 

aos concessionários faz emergir teses opostas as aqui defendidas pela ANTT e ABCR, como, por 

exemplo, no trabalho intitulado “Crise Econômica e Equilíbrio Econômico-Financeiro 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). 

[...] 

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 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/ata-sessao/*/NUMEROATA%3A14%20ANOATA%3A2011%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc/0/%20
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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 

8.666/1993).  

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.” 
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Citam também a decisão emblemática do Tribunal de Contas da União a respeito do impacto dos fatores 

econômicos nos contratos administrativos: 

“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-

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 
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econômicos extraordinários, a ponto de financiar o contrato firmado com o Poder Público” 

(NESTER, 2000). 

A Representação ora tratada, assim como as instruções que a seguiram, apontam uma situação em que as 

condições econômicas do país melhoraram, devido a medidas adotadas pelo governo federal, causando 

uma redução significativa no custo de oportunidade do empreendimento. 

Nesse caso, o desequilíbrio enseja a revisão da tarifa básica para o restabelecimento da relação entre as 

receitas e os encargos da Concessionária, visando sua justa remuneração, nos termos do art. 24, inciso 

VII, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e nos arts. 9º, § 2º, 23, inciso IV, e 6º, § 1º, da Lei nº 

8.987, de 1995. 

ACÓRDÃO 2927/2011 - PLENÁRIO 

RELATOR 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 

PROCESSO 

026.335/2007-4 

TIPO DE PROCESSO 

REPRESENTAÇÃO (REPR) 

DATA DA SESSÃO 

09/11/2011 

NÚMERO DA ATA 

49/2011 - Plenário 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO EM CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS FEDERAIS. 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DE REVISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. LIMITAÇÃO. 

DETERMINAÇÕES. 

“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 

8.666/1993).  

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=129956
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/42819705
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/ata-sessao/*/NUMEROATA%3A49%20ANOATA%3A2011%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc/0/%20
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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.” 

Citam também a decisão emblemática do Tribunal de Contas da União a respeito do impacto dos fatores 

econômicos nos contratos administrativos: 

“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-

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. 
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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” 

(NESTER, 2000). 

ACÓRDÃO 3024/2013 - PLENÁRIO 

RELATOR 

BENJAMIN ZYMLER 

PROCESSO 

019.710/2004-2 

TIPO DE PROCESSO 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

(TCE) 

DATA DA SESSÃO 

13/11/2013 

 

15. Em relação à possibilidade de reequilíbrio contratual com base na imprevisibilidade da 

desvalorização do real, tendo em vista que pode ser considerado um evento imprevisível ou previsível de 

consequências incalculáveis, a SecexPrevi cita o Acórdão 1055/2011-TCU-Plenário, relativo a processo 

de representação contra desequilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão de rodovias 

federais, parcialmente transcrito a seguir: 

 

Importa, pois, assinalar que este Tribunal já se posicionou em relação à aplicabilidade da teoria da 

imprevisão diante de alteração da valorização da moeda: 

"É aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual, em razão 

de valorização cambial. Precedente." (Acórdão 1595/2006-TCU-Plenário) 

[...] 

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. 

[...] 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=486346
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/4259974
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/1055/2011/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/1595/2006/Plen%C3%A1rio
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16. Entretanto, apesar do precedente citado, a SecexPrevi apresenta as seguintes considerações e 

conclusões acerca do estudo elaborado pela FGV: 

a) em nenhum momento foram apresentados os custos efetivos da CNO com leasing nem as fórmulas 

utilizadas no estudo da FGV, tendo se pautado em valores de referência/percentuais retirados de estudo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) como estimativas dos custos com leasing para a 

execução do contrato com a Codevasf. A ausência de detalhamento dos itens impactados vai de encontro 

à jurisprudência deste Tribunal, consoante o seguinte entendimento: 

3.3.16 Quanto aos dados apresentados pelo defendente, demonstrando a subida do dólar, o que pode 

interessar ao contrato é a real variação de preços dos equipamentos a serem fornecidos e não dados 

concernentes a cotações cambiais. De nada importa a alteração cambial se não for comprovado o 

efetivo impacto nos preços dos equipamentos a serem fornecidos. A lei das licitações é clara nesse 

sentido, senão vejamos: 

[...] 

3.3.17 Ou seja, não basta que haja acontecimento imprevisível ou previsível de consequências 

incalculáveis. O fato deve também dificultar o cumprimento do avençado ou, até mesmo, 

impossibilitar o adimplemento da prestação. (grifo nosso) (Relatório do Acórdão 2837/2010-TCU-

Plenário) 

O que se afirma é a garantia constitucional da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato administrativo. Deve reputar-se que, ocorrendo elevação de custos não retratada pelo índice de 

atualização ou de reajuste adotado contratualmente, o particular tem direito à recomposição de preços. 

Em termos práticos, isso significa dizer que o particular deverá produzir prova bastante complexa e 

muito mais detalhada. Se houvesse reajuste, bastaria demonstrar a variação de índices gerais ou 

específicos (conforme previsto na lei ou contrato). (grifo nosso) (Voto do Acórdão 54/2002-TCU-

Segunda Câmara) 

Assim, não foram identificados quais itens da planilha de insumos da contratada teriam tido os seus 

custos efetivamente impactados pela desvalorização do dólar, a ponto de ensejar o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

ACÓRDÃO 3121/2014 - PLENÁRIO 

RELATOR 

AUGUSTO SHERMAN 

PROCESSO 

006.286/2012-7 

226. As alegações de que a variação cambial justificaria o sobrepreço não foi acatada, pois formas 

mais adequadas para se justificar os preços desse insumo são a pesquisa de mercado ou a aplicação 

de índice de preço, não a variação cambial. Como o próprio consórcio alegou em sua manifestação 

sobre a aquisição de aço naval, a variação cambial nem sempre é diretamente proporcional às oscilações 

de preços dos insumos. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2837/2010/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2837/2010/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/54/2002/Segunda%20C%C3%A2mara
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/54/2002/Segunda%20C%C3%A2mara
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=508988
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48010072
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TIPO DE PROCESSO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA (RA) 

DATA DA SESSÃO 

12/11/2014 

ACÓRDÃO 1085/2015 - PLENÁRIO 

RELATOR 

BENJAMIN ZYMLER 

PROCESSO 

019.710/2004-2 

TIPO DE PROCESSO 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

(TCE) 

DATA DA SESSÃO 

06/05/2015 

 

25. Com efeito, a desvalorização da moeda nacional ocorrida no início de 1999 já foi reconhecida pela 

Justiça e por este Tribunal como evento extracontratual impactante nos contratos administrativos em 

vigor na época. Contudo, não pode ser tida como uma condição suficiente e autônoma para justificar a 

revisão contratual. 

26. Explico melhor, a aplicação da cláusula rebus sic stantibus aos contratos administrativos também 

requer demonstração objetiva de que ocorrências supervenientes tornaram a sua execução 

excessivamente onerosa para uma das partes. A simples variação cambial, por si só, não justifica a 

revisão contratual por um motivo simples: o particular contratado pode ter adquirido os insumos 

ou incorrido nas despesas impactadas pelo câmbio antes da ocorrência do evento. Em tal situação, 

ao contrário do alegado, a posterior desvalorização da moeda favoreceria ao contratado, pois os índices 

de reajuste contratual supervenientes captariam em maior ou menor grau o fato ocorrido. 

27. Assim, o construtor seria beneficiado, pois teria sua remuneração majorada por índices que foram 

afetados ao menos parcialmente pelo câmbio, mas não incorreria em custos adicionais, haja vista que 

adquiriu os bens importados antes da depreciação do Real. Em outra circunstância, na qual o contratado 

ainda não tivesse incorrido nos gastos atrelados ao câmbio, certamente uma variação anômala da moeda 

poderia justificar o reequilíbrio. 

28. Portanto, pleitos do gênero não podem se basear exclusivamente nos preços contratuais ou na 

variação de valores extraídos de sistemas referenciais de custos, sendo indispensável que se 

apresentem outros elementos adicionais do impacto cambial, tais como a comprovação dos custos 

efetivamente incorridos no contrato, demonstrados mediante notas fiscais. 

29. Aferir a quebra do equilíbrio contratual não é uma tarefa simples, posto que a doutrina explicita a 

indispensabilidade de que seja comprovado o prejuízo do particular. Nesse sentido é válido citar o 

ensinamento de Bandeira de Mello: 

“Para tanto, o que importa, obviamente, não é a “aparência” de um respeito ao valor contido na equação 

econômico-financeira, mas o real acatamento dele. De nada vale homenagear a forma quando se agrava o 

conteúdo. O que as partes colimam em um ajuste não é a satisfação de fórmulas ou de fantasias, mas um 

resultado real, uma realidade efetiva que se determina pelo espírito da avenca; vale dizer, pelo conteúdo 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=518354
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/4259974
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verdadeiro do convencionado” (Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso de Direito Administrativo”, 8ª 

ed., pág. 393). 

ACÓRDÃO 3282/2011 - PLENÁRIO 

RELATOR 

AUGUSTO NARDES 

PROCESSO 

007.103/2007-7 

TIPO DE PROCESSO 

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO 

(RL) 

DATA DA SESSÃO 

07/12/2011 

NÚMERO DA ATA 

54/2011 - Plenário 

 

5. as concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos decorrentes de variação cambial no 

caso da P-52 e da P-54 não observaram o requisito fundamental da inevitabilidade, pois, diante das 

circunstâncias que cercavam a celebração do contrato (vedação contratual de revisão e reajuste, realização 

de hedge pelas contratadas no exterior, conteúdo nacional mínimo, descasamento de moedas e 

previsibilidade decorrente do regime cambial flutuante vigente), haveria instrumentos de proteção 

cambial disponíveis e hábeis a mitigar na maior parte os riscos enfrentados pelas contratadas, a 

custos razoáveis, caso tivessem agido com diligência, de acordo com a prática de mercado, não lhes 

sendo dado, por essa razão, o direito de repassar um eventual prejuízo à Petrobras ou à PNBV; 

[...] 

8. não há que se falar em fato imprevisível e extraordinário em virtude de variação cambial, pois 

risco cambial é um tipo de risco de mercado evitável, por ser gerenciável (evitável), sendo inerente 

ao mundo empresarial e decorrente, muitas das vezes, da disposição das empresas em atuarem em 

diferentes mercados, tratando-se, portanto, de álea ordinária dos negócios; 

[....] 

10. não poderiam ter sido adotados pela Petrobras / PNBV, relativamente aos contratos de 2003, os 

mesmos fundamentos e diretrizes utilizados por ela em 1999, pois os cenários econômicos e políticos 

eram distintos, na medida em que, em 1999, ficou comprovada a existência de Fato do Príncipe, 

que justificava a revisão dos contratos, fato que não se verifica no presente caso concreto, no qual 

os contratos foram celebrados em regime cambial flutuante; 

11. admite-se a aplicação da Teoria da Imprevisão nos contratos decorrentes de variação cambial 

desde que, presentes os demais requisitos legais, a contratada demonstre ter agido com diligência 

no sentido de realizar, a um custo razoável, a melhor proteção cambial disponível para mitigar os 

riscos pertinentes, em observância ao requisito da inevitabilidade; 

[...] 

15. o fato de não terem sido realizadas operações de proteção cambial nos contratos em comento 

não pode ser considerada uma irregularidade, pois não contraria lei ou qualquer norma interna, 

tratando-se de mera decisão gerencial de cada uma das contratadas; contudo, as conseqüências de 

um eventual comportamento imprevidente não podem ser suportadas pela Petrobras ou pela 

PNBV; 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=356312
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/42675117
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/ata-sessao/*/NUMEROATA%3A54%20ANOATA%3A2011%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc/0/%20
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ACÓRDÃO 1466/2013- PLENÁRIO 

RELATOR 

ANA ARRAES 

PROCESSO 

006.010/2000-4 

TIPO DE PROCESSO 

TOMADA DE CONTAS 

SIMPLIFICADA (TCSP) 

DATA DA SESSÃO 

12/06/2013 

NÚMERO DA ATA 

21/2013 - Plenário 

 

2. Importa destacar que eventual desequilíbrio econômico-financeiro não pode ser constatado 

a partir da variação de preços de apenas um serviço ou insumo. A avaliação da equidade 

do contrato deve ser resultado de um exame global da avença, haja vista que outros itens 

podem ter passado por diminuições de preço. Diferentemente do alegado pela empresa, em 

que pese as diversas modificações no objeto inicialmente licitado, não restou demonstrado 

desequilíbrio no contrato, especialmente em face das repactuações procedidas. 

 

ACÓRDÃO 1568/2015 - PLENÁRIO 

RELATOR 

JOSÉ MUCIO MONTEIRO 

PROCESSO 

003.146/2015-4 

TIPO DE PROCESSO 

REPRESENTAÇÃO (REPR) 

DATA DA SESSÃO 

24/06/2015 

NÚMERO DA ATA 

24/2015 - Plenário 

 

36. Diante do exposto, cabe tão somente recomendar à Coordenação-Geral de Logística do Ministério da 

Justiça que, doravante, ao analisar solicitação de reajuste de preço, em razão de alegada variação cambial 

de moeda estrangeira, considere o entendimento manifestado no Acórdão 3282/2011-TCU-Plenário, para 

decidir sobre o pleito. 

[...] 

16. Na recomendação que propõe seja dirigida ao MJ, a SecexDefesa toma por parâmetro o Acórdão 

3282/2011-TCU-Plenário, que diz não ser aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de 

recomposição do equilíbrio contratual em razão de variações cambiais ocorridas devido a oscilações 

naturais dos fatores de mercado. 

ACÓRDÃO 2910/2016 - PLENÁRIO 

RELATOR 

ANA ARRAES 

PROCESSO 

019.710/2004-2 

TIPO DE PROCESSO 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

(TCE) 

DATA DA SESSÃO 

16/11/2016 

 

10. Os recorrentes buscaram justificar a regularidade do procedimento essencialmente em função do 

impacto cambial decorrente da desvalorização do real em janeiro de 1999, o que estaria respaldado em 

parecer da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Alegaram que haveria precedente nesse sentido no TCU e 

no Poder Judiciário. 

[...] 

12. A variação de preços de mercado (para mais ou para menos) não pode ser considerada 

suficiente para, isoladamente, fundamentar a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, o que dependeria da caracterização das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea 

“d”, da Lei 8.666/1993. 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=444597
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/3437496
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/ata-sessao/*/NUMEROATA%3A21%20ANOATA%3A2013%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc/0/%20
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=526678
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52542828
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/ata-sessao/*/NUMEROATA%3A24%20ANOATA%3A2015%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc/0/%20
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/3282/2011/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/3282/2011/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/3282/2011/Plen%C3%A1rio
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=565780
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/4259974
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13. Nos termos desse dispositivo, a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro está vinculada à 

comprovação de 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. 

ACÓRDÃO 1431/2017 - PLENÁRIO 

RELATOR 

VITAL DO RÊGO 

PROCESSO 

034.272/2016-0 

TIPO DE PROCESSO 

CONSULTA (CONS) 

DATA DA SESSÃO 

05/07/2017 

NÚMERO DA ATA 

25/2017 - Plenário 

 

Trata-se de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Ministro do Turismo Marx Beltrão (peça 1), relacionada à 

“a aplicação da teoria da imprevisão e da possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual em razão 

de variações cambiais ocorridas devido a oscilações naturais dos fatores de mercado e respectivos 

impactos na contratação de serviços a serem executadas no exterior no âmbito do Ministério do Turismo”. 

O consulente anexou à sua consulta o Parecer 8/2016/GABINETE/PF/EMBRATUR/PGF/AGU (peça 1, p. 

28-34), a Nota Técnica 6/2016 (peça 1, p. 35-44) e o Parecer 259/2016/CONJUR-MTur/CGU/AGU (peça 

1, 45-50). 

[...] 

Vale mencionar que é pacífico na doutrina o entendimento de que o risco extraordinário pode ser 

classificado em duas áleas, a administrativa e a econômica. A álea administrativa abrange as 

modificações unilateralmente impostas pela Administração Pública. No que diz respeito à álea econômica, 

esta compreende os eventos econômicos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis. Nesta última, incluir-se-iam as variações cambiais severas que embora previsíveis, 

tivessem consequências incalculáveis (variações cambiais abruptas). De outro lado, vale dizer que 

não está aí incluída a variação cambial típica do regime flutuante (risco ordinário). 

[...] 

Apresentadas as considerações doutrinárias básicas acerca do princípio do equilíbrio econômico-

financeiro, bem como da teoria da imprevisão, julgo pertinente percorrer as principais decisões proferidas 

por esta Corte de Contas a respeito do tema em análise, qual seja, as consequências na variação do câmbio 

para os contratos administrativos.  

Nesse sentido, observo que o primeiro precedente que versou sobre a possibilidade de recomposição 

de preços em razão das variações cambiais ocorridas devido a oscilações de mercado está 

materializado na Decisão 464/2000-TCU-Plenário, da Relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues. 

Vale mencionar que à época, devido ao ineditismo da matéria, nenhum entendimento havia sido 

firmado sobre tal assunto. Na referida decisão, restou consignada a possibilidade da aplicação da 

teoria da imprevisão e de reequilíbrio contratual em casos de variações cambiais severas, cujo trecho 

relevante, extraído do Voto condutor da referida decisão, transcrevo a seguir: 

[...] 

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 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=593813
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/56664561
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/ata-sessao/*/NUMEROATA%3A25%20ANOATA%3A2017%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc/0/%20
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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. 

O entendimento consubstanciado na Decisão mencionada acima foi convalidado pelo Acórdão 

1.595/2006-TCU-Plenário. Nesta decisão também se identificou variação severa na taxa de câmbio 

apta a autorizar a recomposição de preços. Nesse sentido, transcrevo trecho pertinente do acórdão 

mencionado: 

[...] 

De fato, verifica-se significativa variação na taxa de câmbio do dólar em relação ao real da data da 

proposta US$ 1 = R$ 2,90) para as datas de pagamento do contrato (chegando US$ 1 a valer menos 

que R$ 2,20), fato que apresenta reflexos nos pagamentos em reais pela GDK. Como há na composição do 

empreendimento imposição de conteúdo nacional mínimo, parte dos custos da GDK são em reais, o que 

impõe a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional. Considerando que a GDK recebe em dólar, 

havendo a desvalorização deste, ela recebe menos recursos convertidos para reais, o que acarreta distorção 

entre o valor recebido e os encargos por ela suportados. Há, sim, um ônus imprevisível à contratada, 

configurando desequilíbrio contratual, o que enseja a aplicação da teoria da imprevisão ao caso.  

Situação assemelhada à essa foi acolhida pelo TCU nos termos da Decisão Plenária 464/2000. No entanto, 

nesse caso, o ônus excessivo ocorreu com a contratante (a CBTU). No fato ora tratado, a situação é inversa, 

ou seja, é desfavorável à contratada. Ressalte-se que a teoria da imprevisão, acolhida no art. 65, II, alínea 

“d”, da Lei de Licitações, pode ser empregada tanto em favor do contratado como do contratante. O que 

preocupa em situações dessa natureza é se a hipótese fosse desfavorável à Petrobras, ou seja, se o dólar se 

valorizasse imprevisivelmente no período, o que ocorreria? Tal preocupação, no presente contrato, é 

minimizada quando verificamos a fórmula da metodologia a ser aplicada para a revisão contratual. Ela leva 

em consideração o teor do conteúdo nacional e a taxa do dólar do dia do boletim de medição. Assim, a 

metodologia é aparentemente equânime, não beneficiando em particular qualquer das partes, neutralizando, 

até mesmo, futuras variações do real em relação ao dólar, em especial de médio e longo prazos. Não 

neutraliza, entretanto, as variações instantâneas de mercado (picos diários). 
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No Voto condutor do Acórdão 3.282/2011-TCU-Plenário, proferido nos autos do TC 007.103/2007-7, 

analisou-se, entre outras questões, a legalidade da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro 

nos contratos referentes à construção de duas plataformas. Tratou-se, naquele processo, de contratos 

internacionais firmados por partes estrangeiras e executados no Brasil. No Voto condutor do referido 

decisum, o Relator (Ministro Augusto Nardes) efetuou extensa análise acerca dos requisitos 

necessários à recomposição de preços de contratos administrativos. Segundo o Relator, na aplicação 

da teoria da imprevisão, a Administração deve restabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. 

Nesse contexto, restou definido que acontecimento imprevisível deve ser entendido como não previsto pelo 

gestor médio quando da vinculação contratual. Naquele caso a apreciação do real frente ao dólar foi 

significativamente gradual, ao longo de quatro anos, desde um mês antes da data da primeira proposta de 

preços à licitação até a conclusão prevista do último contrato. Chegou-se à conclusão de que o 

reequilíbrio fora indevido, pois a trajetória da taxa cambial e dos índices de preços não eram 

imprevisíveis, e que a possibilidade de as contratadas incorrerem em prejuízo não autorizava, por si 

só, que fossem promovidas recomposições nos preços dos contratos. 

O Voto condutor do Acórdão 1.568/2015-TCU-Plenário discutiu, no âmbito de pregão para Registro de 

Preço objetivando a aquisição de coletes balísticos de uso policial, a solicitação de reequilíbrio econômico 

da proposta comercial da empresa vencedora da licitação (antes da assinatura do contrato), que alegou que 

a alta da moeda americana teria causado um impacto de 16% nos custos da matéria-prima. Nesse caso, vale 

dizer que o reequilíbrio não chegou a ser concedido por se considerar que a legislação previa que o 

reequilíbrio econômico-financeiro ocorreria após a contratação, ou seja, somente na fase de execução 

do contrato.  

No referido decisum, restou consignada recomendação, ao órgão, direcionada à análise de solicitação de 

reajuste de preço contratado motivado por variação cambial de moeda estrangeira. Segundo a orientação 

consignada, deve ser observado o entendimento no sentido de “não ser aplicável a teoria da imprevisão em 

razão de variações cambiais ocorridas devido a oscilações naturais dos fatores de mercado”. 

-IV- 

Embora grande parte da doutrina reconheça a variação cambial como causa suficiente para 

recomposição, este Tribunal não a reconhece como fundamento autônomo apto a produzir uma 

mudança nos termos contratuais. Anoto que a referida questão foi extensamente debatida no voto 

condutor do Acórdão 2.837/2010-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues.  

No Voto que deu origem a esse decisum, o Relator ressaltou que a variação cambial é típica do regime 

flutuante e não ocasiona um rompimento abrupto no equilíbrio contratual. Nesse sentido, a variação 
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regular, constante e usual não se constitui um fato imprevisível e nem de consequências incalculáveis. 

Vale ressaltar, neste decisum, a importante ressalva no sentido de que o cerne da discussão não deve 

estar na questão cambial, mas na variação dos preços. Isso porque há situações em que a taxa de câmbio 

não influencia o custo dos produtos de maneira rápida. Em casos de importação de bens, o aumento da 

moeda e o aumento de preços são questões distintas, pois este não é consequência incondicional daquele. 

Por pertinente, transcrevo trecho relevante do acórdão mencionado: 

[...] 

De fato, uma mera variação cambial, em regime de câmbio flutuante, não configura causa 

excepcional de mutabilidade dos contratos administrativos. A variação diária dos índices não autoriza 

pleitos de recomposição de preços, dada a sua ampla previsibilidade. Caso contrário, no regime de câmbio 

flutuante, todos os processos em que houvesse variação positiva poderiam ensejar solicitações de 

recomposição de preços, o que não ocorre. (Grifos não presentes no original). 

Ademais, não se verificou, no período de execução do contrato, rompimento abrupto da equação 

econômico-financeira, com mudanças reais de políticas governamentais. A variação cambial havida 

é usual e não se refletiu nos custos dos equipamentos de informática, objeto do contrato. (Grifos não 

presentes no original). 

[...] 

Portanto, observo que, em linhas gerais, a variação cambial não deve ser causa autossuficiente para a 

concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, a não ser que tenha ocorrido de forma inesperada, abrupta 

e afete substancialmente o equilíbrio do contrato a ponto de frustrar a sua execução. Nesse contexto, 

entendo que a recomposição deve estar lastreada em documentação que comprove, de forma 

incontestável, que o aumento dos custos do contratado tenha sido de tal ordem que inviabilize a 

execução do contrato. Partindo dessa premissa, o ponto fulcral da questão deixa de ser a questão cambial 

e passa a se concentrar na alteração dos custos dos insumos. 

Nessa quadra, a jurisprudência desta Corte de Contas ainda avança, ao entender também que não 

basta a demonstração de que a variação cambial tenha causado a elevação de determinados insumos 

do contrato, sendo necessária uma reanálise do custo global da avença, haja vista que outros itens 

podem ter passado por diminuições de preço (Acórdão 1.466/2013- TCU-Plenário). 

-V- 

Importa mencionar que a Consulta em epígrafe versa sobre situação em tese mais específica, qual seja, 

contratos firmados em real e executados no exterior. Nessas situações, não há como negar que um 

aumento brusco e relevante da moeda estrangeira possa ter impacto mais rápido no equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos. No entanto, ainda que se considere a hipótese de contratos executados no exterior, 
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há que se fazer a distinção entre as espécies contratuais, ou seja, entre os contratos que envolvam o 

fornecimento de bens e aqueles que têm por objetivo a prestação de serviços.  

Quando se trata de fornecimento de bens, mesmo diante da situação analisada, as empresas já 

poderiam ter incorrido nos custos relativos à aquisição dos insumos necessários ao fornecimento dos 

bens antes da alta da moeda. Nesse caso, o aumento da taxa de câmbio não influenciaria o preço do 

produto a ser fornecido.  

Por outro lado, se o contrato é de prestação de serviços caracterizado, por exemplo, pela contratação 

de um objeto principal qualificável com um fazer humano, uma atividade, um trabalho físico ou 

intelectual imputável e executado no exterior, a própria formação dos custos do contratado 

compreende insumos cujos pagamentos são feitos exclusivamente em moeda estrangeira. Nesse caso, 

a variação cambial poderá corresponder a um custo integrante do preço praticado pelo particular, 

desde que este tenha incorrido nesse custo no local da prestação dos serviços. 

Nesse contexto, observo, na linha do parecer formulado pela Selog, que o risco assumido pelos particulares 

poderia inviabilizar a formulação de propostas condizentes com os preços correntes de mercado. Isto 

porque toda contratação administrativa abrangeria a álea extraordinária. Consequentemente, a busca da 

Administração pelo preço mais vantajoso restaria frustrada pela provável postura defensiva dos 

particulares, que formulariam propostas com preços tão elevados quanto necessários para evitar, além dos 

riscos normais às atividades empresariais e ao mercado (álea ordinária), os riscos extraordinários e 

imprevisíveis. Poderia ocorrer, portanto, um acréscimo automático e indesejado nos custos de transação. 

Diante do que restou consignado, acolho, em essência, as conclusões da Selog para responder à pergunta 

central do presente processo no sentido de que, em termos gerais, a variação da taxa cambial não pode 

ser considerada suficiente para, isoladamente, fundamentar a necessidade de recomposição do 

contrato. Nesse sentido, em contraponto à questão principal que em tese se coloca na presente Consulta, 

ressalto que as variações cambiais também podem ser favoráveis ao contratado (desfavoráveis portanto 

para o contratante) nos casos em que a moeda nacional sofrer valorização frente às moedas estrangeiras.  

[...] 

Diante do exposto, na linha do que sustentou a Selog, entendo que a variação do câmbio, para ser 

considerada um fato apto a ocasionar uma recomposição nos contratos, deve: 

a) constituir-se em um fato com consequências incalculáveis, ou seja, cujas consequências 

não sejam passíveis de previsão pelo gestor médio quando da vinculação contratual,  

b) ocasionar um rompimento severo na equação econômico-financeira impondo 

onerosidade excessiva a uma das partes. Para tanto, a variação cambial deve fugir à flutuação 

cambial típica do regime de câmbio flutuante; e 
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c) não basta que o contrato se torne oneroso, a elevação nos custos deve retardar ou impedir 

a execução do ajustado, como prevê o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993.  

Vale mencionar que, em todos os casos, a recomposição deve estar lastreada em documentação que 

analise o seu custo global, conforme consignado no Acórdão 1.466/2013-TCU-Plenário, de relatoria 

da Ministra Ana Arraes. Entretanto, no caso de contratos que tenham por objeto principal a 

prestação de serviços, firmados em real e executados no exterior, a variação cambial severa e 

significativa poderá ser suficiente para fundamentar a concessão do reequilíbrio econômico-

financeiro, em relação, apenas, aos insumos humanos e materiais adquiridos na localidade de 

prestação dos serviços, constituindo em fato de consequências incalculáveis, desde que frustre a 

execução contratual, o que deve ser devidamente demonstrado pelo contratado no caso concreto.  

[...] 

9.2.1. a variação da taxa cambial (para mais ou para menos) não pode ser considerada suficiente 

para, isoladamente, fundamentar a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Para que a variação do câmbio seja considerada um fato apto a ocasionar uma recomposição nos 

contratos, considerando se tratar de fato previsível, deve culminar consequências incalculáveis 

(consequências cuja previsão não seja possível pelo gestor médio quando da vinculação contratual), 

fugir à normalidade, ou seja, à flutuação cambial típica do regime de câmbio flutuante e, sobretudo, 

acarretar onerosidade excessiva no contrato a ponto de ocasionar um rompimento na equação 

econômico-financeira, nos termos previstos no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993; 

9.2.2. especificamente nos casos de contratos que tenham por objeto principal a prestação de serviços 

firmados em real e executados no exterior, a variação cambial inesperada, súbita e significativa 

poderá ser suficiente para fundamentar a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, em 

relação apenas aos insumos humanos e materiais adquiridos na localidade de prestação dos serviços 

desde que possa retardar ou impedir a execução do contrato. Nesse caso, a recomposição não deve 

incidir sobre itens da planilha de custos da contratada precificados por meio de índices ou percentuais 

aplicados sobre outros itens de serviços (a exemplo da taxa de administração) que incidam sobre os insumos 

executados no exterior; 

9.2.3. o reajuste e a recomposição possuem fundamentos distintos. O reajuste, previsto no art. 40, XI, e 55, 

III, da Lei 8.666/1993, visa remediar os efeitos da inflação. A recomposição, prevista no art. 65, inciso II, 

alínea “d”, da Lei 8.666/1993, tem como fim manter equilibrada a relação jurídica entre o particular e a 

Administração Pública quando houver desequilíbrio advindo de fato imprevisível ou previsível com 

consequências incalculáveis. Assim, ainda que a Administração tenha aplicado o reajuste previsto no 

contrato, justifica-se a aplicação da recomposição sempre que se verificar a presença de seus pressupostos; 

9.2.4. o reequilíbrio contratual decorrente da recomposição deve levar em conta os fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, que não se confundem com os critérios de reajuste previstos contratualmente. 
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Portanto, a recomposição concedida após o reajuste deverá recuperar o equilíbrio econômico-

financeiro apenas aos fatos a ela relacionados. Na hipótese de ser possível um futuro reajuste após 

concedida eventual recomposição, a Administração deverá estabelecer que esta recomposição vigorará até 

a data de concessão do novo reajuste, quando então deverá ser recalculada, de modo a expurgar da 

recomposição a parcela já contemplada no reajuste e, assim, evitar a sobreposição de parcelas concedidas, 

o que causaria o desequilíbrio em prejuízo da contratante. 

 9.2.5. cabe ao gestor, agindo com a desejável prudência e segurança, ao aplicar o reequilíbrio 

econômico-financeiro por meio da recomposição, fazer constar dos autos do processo, análise que 

demonstre, inequivocamente, os seus pressupostos, de acordo com a teoria da imprevisão, 

juntamente com análise global dos custos da avença, incluindo todos os insumos relevantes e não 

somente aqueles sobre os quais tenha havido a incidência da elevação da moeda estrangeira, de 

forma que reste comprovado que as alterações nos custos estejam acarretando o retardamento ou a 

inexecução do ajustado na avença, além da comprovação de que, para cada item de serviço ou 

insumo, a contratada efetivamente contraiu a correspondente obrigação em moeda estrangeira, no 

exterior, mas recebeu o respectivo pagamento em moeda nacional, no Brasil, tendo sofrido, assim, o 

efetivo impacto da imprevisível ou inevitável álea econômica pela referida variação cambial; 

ACÓRDÃO 4125/2019- PRIMEIRA 

CÂMARA 

RELATOR 

BRUNO DANTAS 

PROCESSO 

018.063/2018-7 

TIPO DE PROCESSO 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

(TCE) 

DATA DA SESSÃO 

04/06/2019 

NÚMERO DA ATA 

18/2019 - Primeira Câmara 

 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada por meio do Acórdão 4.377/2018-TCU-Primeira Câmara, 

relativo a representação de autoria da Controladoria-Geral da União (CGU), na qual se noticiou 

irregularidade no pagamento de indenização contratual pela Companhia Docas do Estado de São Paulo 

(Codesp). 

A irregularidade diz respeito ao pagamento indevido de R$ 1.209.686,34, em 29/9/2016, à empresa 

contratada, Domain Consultores Associados em Informática – EPP, a título de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, sob a alegação de variação cambial imprevisível. 

[...] 

Saliente-se que tais agentes tinham conhecimento de que o pleito já havia sido negado por três vezes. 

As evidências trazidas aos autos demonstram que a indenização foi paga de forma totalmente 

desarrazoada, sem a comprovação da imprevisibilidade da variação da moeda cambial e do prejuízo 

sofrido pela empresa. 

Conforme apontou a unidade instrutora, a empresa apresentou valores distintos de prejuízo em cada 

solicitação, o que demonstra que elas não estavam baseadas em dados concretos. Além disso, não 

juntou qualquer documento relativo aos seus custos perante a Oracle ou outro que pudesse indicar o seu 

prejuízo.  

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=664953
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=664953
https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/59471128
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/ata-sessao/*/NUMEROATA%3A18%20ANOATA%3A2019%20COLEGIADO%3A%221%C2%AA%20C%C3%A2mara%22/DTRELEVANCIA%20desc/0/%20
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Os expedientes emitidos pelo setor jurídico da Codesp se basearam apenas na declaração da empresa, 

deixando de requerer evidências quanto ao efetivo dano e de analisar a imprevisibilidade da variação 

cambial. Também não se cogitou solicitar a opinião do setor técnico, ao contrário do que ocorreu nas 

situações passadas. 

As informações trazidas na instrução do auditor e no parecer do MPTCU demonstram que a 

variação do dólar não foi imprevisível, mas, sim, ordinária, seguindo a tendência do que estava 

ocorrendo nas semanas anteriores à assinatura do contrato e ao pagamento dos serviços.  

A análise dos valores do dólar constantes na tabela elaborada pela auditoria interna da Codesp, relativas à 

variação do câmbio do dólar entre 1º/7/2014 e 27/2/2015, fornecida pelo Banco Central do Brasil (peça 2, 

p. 39-44, do TC 030.063/2017-5), evidencia que, nos três meses que antecederam a apresentação da 

proposta da empresa na fase de cotação de preços, em 7/10/2014, já era visível a flutuação do câmbio, 

materializada em variação de cerca de 9% positivos no período. Da data da proposta até a sessão do pregão, 

realizada em 5/12/2014, a cotação subiu mais 7%, confirmando a desvalorização do real em relação ao 

dólar. Entre a data de abertura da proposta (5/12/2014) e a data do primeiro pagamento (14/1/2015), o 

câmbio variou 1,29%, e até a data do segundo pagamento, em 24/2/2015, 10,67%.  

Assim, a situação vivenciada pela Domain Consultores Associados em Informática – EPP era totalmente 

previsível, constituindo risco natural do negócio. 

Tal previsibilidade, inclusive, já havia sido afirmada pelo setor técnico da Codesp ao negar os pedidos 

anteriores. 

Relembro, por oportuno, os dizeres da carta encaminhada à empresa em 9/11/2015, assinada pelo diretor 

de operações logísticas, Cleveland S. Lofrano (peça 15, p. 82 do TC 030.063/2017-5), já citada no relatório 

precedente: 

“O novo pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, solicitado através da carta datada em 01 de julho de 

2015, foi indeferido pela COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP. 

O contrato foi assinado três meses antes do pedido de revisão, sendo que a contratada já tinha conhecimento 

da tendência de desvalorização do real. Aliás, essa desvalorização não era uma tendência, mas sim, uma 

realidade conhecida no mercado, principalmente das empresas que tem seus produtos vinculados à moeda 

americana. 

Entende-se que caso fosse deferido o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, os órgãos fiscalizadores 

podem questionar essa questão. Além disso, a situação fica mais questionável, porque se concedido o 

reequilíbrio econômico-financeiro, a proposta da empresa DOMAIN deixaria de ser a de menor preço para 

se tornar a mais elevada.” 
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Assim, o fato já havia sido examinado e afastado pela empresa, sendo disparatado que o pagamento da 

indenização tenha sido realizado depois de três análises em sentido contrário, com base apenas em 

pareceres jurídicos, que não solicitaram a comprovação do prejuízo arcado pela empresa, nem analisaram 

a variação cambial. 

A culpa dos que autorizaram o pagamento se alicerça tanto na fragilidade dos pareceres emitidos como no 

fato de que já havia exames anteriores demonstrando ser o pleito incabível. 

O art. 65, II, “d”, da Lei 8.443/1992, assim prescreve: 

“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 manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem 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.”   

Em um regime de câmbio flutuante, é esperado que ocorram, ordinariamente, variações cambiais. 

Tais alterações, que refletem a tendência da economia, não podem ser consideradas suficientes para 

embasar a repactuação do contrato com fulcro no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, e, 

consequentemente, justificar o pagamento de indenização à empresa contratada a título de 

reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Para que a variação do câmbio possa justificar o pagamento de valores à contratada a título de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual, impõe-se que ela seja imprevisível ou 

de consequências incalculáveis, o que não ficou demonstrado pelos responsáveis. 

Portanto, julgo totalmente indevido o pagamento da indenização, devendo seu valor ser ressarcido 

solidariamente pelos responsáveis. 

Em relação ao ajuste sugerido pelo MPTCU, de fato, esta Corte deixou assente, no Acórdão 321/2019-

TCU-Plenário, em incidente de uniformização de jurisprudência, que “compete ao TCU julgar as contas 

de pessoa física ou jurídica de direito privado que causar dano ao erário, independentemente da 

coparticipação de servidor, empregado ou agente público, desde que as ações do particular contrárias ao 
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interesse público derivem de ato, contrato administrativo ou instrumento congênere sujeitos ao Controle 

Externo.” (grifos acrescidos) 

Ante o exposto, em consonância com os pareceres emitidos, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que 

ora submeto à deliberação deste Colegiado. 

 


