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Cláusulas exorbitantes e equilíbrio econômico-financeiro 

 Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro: é garantia 
constitucional do particular nos contratos administrativos.  

 

Para CABM os contratos administrativos possuem as seguintes áleas 
(riscos; prejuízo ou lucro): 

 Ordinária ou empresarial: riscos normais de qualquer 
empreendimento, a serem suportados pelo contratado, não exigindo 
cobertura do poder público. 
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o Extraordinária: engloba a álea administrativa e a álea econômica e 
compreende eventos que podem atrair a incidência da teoria da 
imprevisão, a saber: 

o Caso fortuito e força maior: situações excepcionais e imprevisíveis, 
inevitáveis, que modificam a relação contratual. Ex: eventos da 
natureza. 

o Interferências ou sujeições imprevistas: situações preexistentes 
ao contrato, porém ocultas e desconhecidas antes da execução do 
objeto. 
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o Extraordinária:  

o Fato da administração: decorre de ação estatal em que o Estado 
atua ou se omite dentro do contrato. Ex: atraso na liberação de 
terreno onde será executada a obra. 

o Fato do príncipe: também decorre de ação estatal e atinge 
diretamente o contrato, mas é geral e tem origem extracontratual.  

 

Atenção: há divergência sobre se, tratando-se da atuação de ente 
estatal diverso, haverá caso fortuito/força maior ou fato do príncipe. 
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Teoria da imprevisão: num contrato de direito civil, vige a cláusula 
pacta sunt servanda. Já nos contratos administrativos vale o rebus sic 
stantibus, de modo que a Administração Pública arca, em regra, com 
os prejuízos (manutenção do equilíbrio econômico financeiro do 
contrato). 

Requisitos: 

O evento deve ser posterior ao contrato (a não ser no caso de sujeições 
imprevistas); 

O cumprimento do ajuste deve ter se tornado excessivamente oneroso; 

Não pode haver culpa do contratado. 
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Atenção ao §5º, do art. 65: 

 

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas 
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso. 
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Podem ser revistos valores nos contratos administrativos nos 
seguintes casos: 

Correção monetária por índices oficiais. 

Reajuste: devido para compensar aumento ordinário do preço dos 
insumos. Art. 55, III: o preço e as condições de pagamento, os 
critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os 
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento; 

Recomposição ou revisão de preços: certas situações exigem revisão 
excepcional do valor, aplicando-se a teoria da imprevisão. 

 

 


