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Cláusulas exorbitantes e equilíbrio econômico-financeiro 

 Cláusulas exorbitantes e prerrogativas da Administração 
Pública: certas cláusulas são chamadas de exorbitantes, pois são 
regras que privilegiam o Estado nos contratos administrativos e que 
seriam inadmissíveis num contrato civil (cláusulas abusivas ou 
leoninas).  

 

 Essas cláusulas estão sempre presentes nos contratos 
administrativos, pois decorrem diretamente da lei (Lei 8.666/93, art. 
58 e outros). 
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 Cláusulas exorbitantes: 

 Alteração unilateral do contrato: possível para atender aos 
objetivos públicos e pode se dar quanto ao: 

 Projeto: naturalmente as modificações podem se tornar 
indispensáveis. 

 Valor: em regra, pode ser de até 25%, pra mais ou pra menos, 
exceto nos contratos de reforma, em que a alteração unilateral para 
mais pode ser de até 50%, com preservação do equilíbrio econômico 
financeiro do contrato (margem de lucro).  

 Atenção: não pode haver alteração do objeto do contrato, o que seria 
burla ao procedimento licitatório. 
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 Cláusulas exorbitantes: 

 Rescisão unilateral do contrato: pode-se dar por culpa do particular 
(caducidade) ou até mesmo por motivo de interesse público 
(encampação), por caso fortuito ou força maior, hipótese na qual o 
particular deverá ser indenizado. O particular nunca pode rescindir o 
contrato unilateralmente, devendo fazê-lo na via judicial, se quiser. 

 Fiscalização da execução dos contratos: que é, também, um dever 
da Administração. 
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Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da Administração especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 
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 Cláusulas exorbitantes: 

 Ocupação provisória: garante o princípio da continuidade, no caso 
de serviços essenciais, podendo o Estado, em situações excepcionais 
de necessidade comprovada, ocupar temporariamente bens e serviços 
da contratada para impedir a interrupção do serviço. Pode ocorrer 
durante a apuração de inexecução ou em caso de rescisão do 
contrato. 

 

 


