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RESUMO 

 
Análise das Cláusulas Exorbitantes nos Contratos Administrativos como Prerrogativa 
Administrativa. O presente trabalho tem por objeto analisar os contratos administrativos com 
o escopo de demonstrar as formas de atuação da Administração Pública, seus princípios 
norteadores, suas características, bem como as cláusulas exorbitantes neles contidas. 
Demonstra até que ponto essas prerrogativas administrativas podem ser utilizadas em 
detrimento do particular-colaborador. As hipóteses do trabalho monográfico serão 
investigadas através de pesquisa do tipo Bibliográfica, procurando explicar o problema 
através da análise da literatura já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 
imprensa escrita que envolva o tema em análise, bem como documental, através de projetos, 
leis, normas, resoluções, pesquisas on-line, dentre outros que tratam sobre o tema. Segundo a 
utilização dos resultados, a pesquisa é Pura, tendo por finalidade aumentar o conhecimento do 
pesquisador para uma nova tomada de posição. Segundo a abordagem, é qualitativa. Quanto 
aos objetivos, a pesquisa será descritiva, buscando descrever fenômenos, descobrir a 
freqüência com que um fato acontece, sua natureza e suas características. Classifica, explica e 
interpreta os fatos. Exploratória, procurando aprimorar idéias. Ajudando na formulação de 
hipóteses para pesquisas posteriores, além de buscar maiores informações sobre o tema.  

 

Palavras-chave: Contrato administrativo. Administração Pública. Cláusulas exorbitantes. 
Particular-colaborador. 

 



      

 

 

ABSTRACT 

 
Analyses the administrative contracts with the scope of demonstrating how the Public 
Administration performs, their main principles, their characteristics, as well as the outrageous 
clauses they contain. Displays how far these administrative prerogatives can be used to 
the detriment of the private collaborator. The hypotheses of the monographic work will be 
investigated through bibliographical research, looking for an explanation for the problem by 
analyzing previous publications such as books, magazines, detached articles and printing 
press which involve the theme, as well as document research through projects, rules, 
resolutions, online material and other means that embrace our work. According to the results 
utilization, the research is pure, intending to increase the knowledge of the researcher towards 
a new perspective, a new decision-making possibility. According to the approach, its priority 
is the quality. About the goals, the research will be describable, intending to expose 
phenomena, discover how often the certain situation occurs, its nature and characteristics. It 
classifies, explains and interprets the facts. It is also exploratory, trying to improve ideas, 
helping to formulate hypotheses to further researches, in addition to seeking more information 
about the theme.  

 

Key words: Administrative Contract. Public Administration. Outrageous Clauses. Private 
Collaborator. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estado não dispõe de todos os recursos materiais e humanos necessários à 

realização de sua função, necessitando recorrer ao particular para adquirir bens que necessite 

e não possua ou para solicitar os serviços deste para realizar compras, contratações de 

prestação de serviços (terceirização), alienação de bens, concessão de serviços públicos etc. É 

exatamente nesse quadro que surge a figura do contrato celebrado entre a Administração 

Pública e o particular, sob o regime de direito público, chamado de contrato administrativo. 

Nessas contratações realizadas com o particular, a Administração não deixa de agir 

como representante da vontade geral, sendo, portanto, dotada de prerrogativas que podem ser 

encontradas em todos os contratos administrativos, seja de forma explícita ou implícita. 

São essas prerrogativas que a Administração detém que são frequentemente chamadas 

de “cláusulas exorbitantes” ou “cláusulas derrogatórias” do Direito Comum, configurando 

privilégios da Administração Pública quando da contratação para com o particular. 

É com o enfoque nessas prerrogativas/privilégios concedidas à Administração Pública 

pela Lei n. º 8.666/93 que o presente trabalho desenvolver-se-á, buscando avaliar de forma 

crítica até que ponto a supremacia da Administração se entremostra e quais as principais 

proteções devidas ao particular que com ela contrata. 



      

 

 

A pesquisa que aqui se propõe trata-se de um enfoque que já fora muito abordado pela 

doutrina pátria, porém, ainda deixa dúvidas quanto ao seu alcance de aplicação. 

Insta observar, por exemplo, que não há concordância plena sobre qual precisamente 

seria o elemento por excelência a destacar o contrato administrativo do contrato privado. Há 

autores que consideram esse elemento o simples fato de ser celebrado pela Administração, 

ignorando que nem todos os contratos celebrados pela Administração são contratos 

administrativos.  

Ocorre que é de conhecimento notório que a Administração pode praticar atos 

fundamentalmente regidos pelo direito privado, como afirma Celso Ribeiro Bastos (2002, p. 

207/208). 

O referido autor afirma ainda que é a finalidade do contrato administrativo, qual seja, 

o interesse público, que permite que este goze de regime especial; destacando que não é o fato 

de ser administrativo que enseja o tratamento especial. 

Di Pietro (2004, p. 242) elenca os vários critérios apontados para distinguir o contrato 

administrativo do contrato de direito privado: a) critério subjetivo, que figura-se como o 

critério acima explanado; b) para alguns o contrato tem sempre por objeto a organização e o 

funcionamento dos serviços públicos; c) pela finalidade pública; d) procedimento de 

contratação e; e) presença de cláusulas exorbitantes. 

Apesar de correntes sem sentido contrário, fato é que a maioria dos administrativistas 

brasileiros admite a existência de contratos administrativos com características próprias que 

os distinguem dos contratos de direito privado. E dentre essas características diferenciadoras 

encontram-se as “cláusulas exorbitantes”, que permitem a Administração agir como 



      

 

 

representante da vontade geral, sendo dotada de prerrogativas que podem ser encontradas em 

todos os contratos administrativos. 

No primeiro capítulo trabalhou-se as formas de atuação da Administração Pública, 

discorrendo sobre a estrutura administrativa, princípios, poderes e deveres. 

Ressalte-se que foi dado amplo destaque aos princípios norteadores da atividade 

administrativa, haja vista serem exatamente eles que dão embasamento jurídico às cláusulas 

exorbitantes que serão adiante estudadas. 

Posteriormente, foi realizada uma breve análise história do surgimento dos contratos 

administrativos a partir da teoria geral dos contratos no direito privado, passando a destacar a 

diferenciação existente entre contratos da Administração e contratos administrativos, bem 

como as características deste último. 

No último capítulo será apresentado um trabalho minucioso sobre as principais 

cláusulas exorbitantes contidas nos contratos administrativos, bem como os limites e 

cabimento de sua utilização. 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

1 FORMAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Pela lição trazida por Carvalho Filho (2004, p. 365), a organização administrativa 

resulta de um conjunto de normas jurídicas que regem a competência, as relações 

hierárquicas, a situação jurídica, as formas de atuação e controle dos órgãos e pessoas, no 

exercício da função administrativa. 

No intuito de desempenhar as suas funções, a Administração Pública pode funcionar 

de forma centralizada, descentralizada ou ainda de forma desconcentrada. 

Na centralização, o Estado executa suas tarefas de forma direta, ou seja, por 

intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura 

funcional. Ou seja, o poder será exercido diretamente pelo ente político criado pela 

Constituição Federal. 

Na descentralização, a execução das tarefas é feita de forma indireta, através da 

delegação a outras entidades. Já na desconcentração, há uma distribuição de competências 

dentro da mesma pessoa jurídica. 

O princípio da descentralização como hoje o conhecemos surgiu com a modernização 

do Estado administrativo, dos conceitos relacionados aos seus deveres, em especial na 

prestação de serviço público adequado e de qualidade, aliado ao princípio do "Estado Bem-

Estar". 



      

 

 

A descentralização do poder estatal visa facilitar a execução dos objetivos do Estado, 

para que o mesmo desempenhe suas funções com eficiência técnica, jurídica e financeira, 

proporcionando aos consumidores dos serviços públicos uma maior satisfação. 

Contemporaneamente, a descentralização não se dá apenas com a criação de 

autarquias tradicionais ou entidades paraestatais, mas sim com a transferência, pelo Estado, do 

dever de execução de uma atividade a terceiros estranhos à estrutura da Administração 

Pública. 

Dessa forma, citando Meirelles, afirma Villela Souto (2001, p. 04), que 

descentralização "em sentido jurídico-administrativo, é atribuir a outrem poderes de 

Administração", cujo titular é o Estado, para afinal concluir que "daí a estrutura da 

Administração Pública em Administração Centralizada, chamada Administração Direta – 

entidades políticas criadas pela Constituição – e a Administração Descentralizada, englobando 

aí a Administração Indireta – autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas 

(que exercem atribuições inerentes ao Estado) e a Administração Fundacional – que 

compreende as fundações de direito privado instituídas pelo Poder Público (as chamadas 

"fundações públicas" nada mais são do que "autarquias fundacionais"). 

Destaque-se que as Agencias Reguladoras, as Agências Executivas, os Conselhos de 

Classe e as Associações Públicas estão incluídas no conceito de Autarquias; assim, fazem 

parte da Administração Pública Indireta. 

É sabido que a Administração Pública rege-se por vários princípios, alguns de ordem 

constitucional e outros previstos nas leis infraconstitucionais que disciplinam a organização 

dos entes federativos. 



      

 

 

Impossível se falar em princípios constitucionais da Administração Pública e não citar 

os elencadas no Art. 37, caput da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional n. º 19 de 1998, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Ressalte-se que esses princípios devem ser observados em todas as 

esferas federativas, abrangendo a Administração Pública Direta e a Indireta. 

No que diz respeito ao princípio da legalidade, insta observar que ao particular é 

possível fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que a lei não vedar. Já para a Administração 

Pública tal regra inexiste, por razões óbvias. O administrador ou gestor público está jungido à 

letra da lei para poder atuar. O seu “fazer” e o seu “não fazer” decorre da vontade expressa do 

Estado, manifestada por lei. Nesse exato sentido é o entendimento de Ribeiro Bastos (ano 

2002, p. 200): 

Já quando se trata de analisar o modo de atuar das autoridades administrativas, não 
se pode fazer aplicação do mesmo princípio, segundo o qual tudo o que não for 
proibido é permitido. É que, com relação à Administração, não há princípio de 
liberdade nenhum a ser obedecido. É ela criada pela Constituição e pelas leis como 
mero instrumento de atuação e aplicação do ordenamento jurídico. Assim sendo, 
cumprirá melhor o seu papel quanto mais atrelada estiver à própria lei, cuja vontade 
deve sempre prevalecer. 

 

Quando da constatação da ilegalidade de um ato emanado pela Administração Pública, 

tanto se pode proceder à anulação deste pelo próprio administrador ou pelo Judiciário. Essa 

possibilidade de anulação dos seus atos pela própria Administração será analisada quando do 

estudo do princípio da autotutela. 

Em ralação ao princípio da impessoalidade, Di Pietro (2006, p. 85) traz importante 

lição: 

Exigir impessoalidade da Administração tanto pode significar que esse atributo 
deve ser observado em relação aos administrados como à própria Administração. 
No primeiro sentido, o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que 
deve nortear toda a atividade administrativa. (...) No segundo sentido, os atos e 



      

 

 

provimentos administrativo são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas 
ao órgão ou entidade administrativa da Administração Pública. 

 

Ou seja, a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar 

determinadas pessoas, haja vista ser sempre o interesse público que deva que ser utilizado 

como norte para o seu comportamento. Além disso, os atos praticados pelo agente não são 

deles e sim da entidade a que pertence, sendo ele somente o órgão que formalmente manifesta 

a vontade. 

Como dito linhas acima, o princípio da moralidade vem expresso na Constituição 

Federal de 1988, mas acredito que para ser exigido, não precisaria ser transcrito em norma 

constitucional, uma vez que a moralidade deve ser vista como atributo ínsito e necessário à 

atuação de qualquer pessoa que lide com verba pública. 

Quem nos dá uma idéia bastante clara do que seja esse princípio é Alexandre de 

Moraes (2004, p. 315), para quem: 

Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o estrito 
cumprimento da estrita legalidade, devendo ele, no exercício de sua função pública, 
respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, 
a partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da 
Administração Pública. 

 

Dessa forma, o princípio da moralidade impõe que o administrador público se utilize 

de preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Ela não deve somente 

averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também 

deve distinguir o que é honesto e o que é desonesto. 

Sendo pressuposto de validade de todo ato administrativo, caso venha o administrador 

público ferir o referido princípio, estará o ato por ele praticado sujeito à anulação. 

Pela lição trazida por Carvalho Filho (2004, p. 17), o princípio da publicidade, 



      

 

 

 

[...] indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação 
possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio 
propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes 
administrativos. 

 

Realmente, somente com total transparência das condutas realizadas pelos nossos 

agentes é que os administrados poderão verificar a legalidade ou não dos atos, bem, como o 

grau de eficiência que se revestem. 

A publicidade é considerada como condição de eficácia do ato administrativo, pois até 

a sua ocorrência, o ato é válido, mas não produz efeitos. 

Quanto a esse princípio, Meirelles (1999, p. 88) comenta que,  

[...] como princípio de Administração Pública, abrange toda atuação estatal, não só 
sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como também, de propiciação de 
conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, 
os atos concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos 
órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de 
julgamentos das licitações e os contratos em quaisquer interessados, bem como os 
comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos 
competentes. 

[...] Quanto à publicação no órgão oficial, só é exigida a do ato concluído ou de 
determinadas fases de certos procedimentos administrativos como ocorre nas 
concorrências, em que geralmente as normas pertinentes impõem a publicação da 
convocação dos interessados, da habilitação, da adjudicação e do contrato, na 
íntegra ou resumidamente. 

 

Vale ressaltar que a publicação que produz efeitos jurídicos é a do órgão oficial da 

Administração e não a divulgação pela imprensa particular, pela televisão ou pelo rádio. 

Entende-se por órgão oficial não só o Diário Oficial das entidades públicas como, também, os 

jornais contratados para essas publicações oficiais. 

Considera-se ainda como publicação oficial a fixação dos atos e leis municipais na 

sede da Prefeitura ou da Câmara, onde não houver órgão oficial, em conformidade com o 

disposto na Lei Orgânica do Município. 



      

 

 

Destaque-se que não fazer a devida publicidade do ato é considerado como 

improbidade administrativa, conforme dispõe o Art. 11, da Lei nº 8.429/92, in verbis: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

[...] 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

 

Já no que tange ao princípio da eficiência, Di Pietro (2006, p. 98) afirma que este se 

apresenta sob dois aspectos, podendo ser considerado em relação ao modo de atuação do 

agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições e em 

relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o 

mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. 

Além dos princípios expressos, a Administração Pública ainda é norteada por outras 

diretrizes, sendo consideradas com a mesma relevância dos princípios até agora explanados. 

Alguns desses princípios implícitos serão agora trabalhados, dando preferência àqueles que 

guardam maior relação com o tema do presente trabalho, quais seja as cláusulas exorbitantes. 

O primeiro princípio implícito a ser estudado é o da supremacia do interesse público, 

sendo primordial a sua compreensão, haja vista o instituto das cláusulas exorbitantes dos 

contratos administrativos se pautar exatamente nele. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado trata-se da 

superioridade do interesse da coletividade em relação ao interesse do particular. Como 

decorrência desse princípio, tem-se a posição privilegiada dos órgãos e entidades da 

Administração Pública, que representam o interesse público. 



      

 

 

            A posição de supremacia da Administração representa a verticalidade existente nas 

relações entre o particular e a Administração, diferentemente do que ocorre no direito privado 

em que as partes são tratadas com igualdade na relação e se encontram na forma horizontal. 

Outro princípio que pode ser citado é o da indisponibilidade do interesse público. 

Como se sabe, os bens e interesse públicos não pertencem à Administração Pública, cabendo 

aos seus agentes apenas a gerência e conservação. Dessa forma, a Administração não tem a 

livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez atuar em nome de terceiros. 

Enquanto o princípio da supremacia se traduz na superioridade do interesse da 

coletividade em relação ao interesse do particular, o princípio da indisponibilidade do 

interesse público significa que tem o administrador o dever de resguardar o interesse público, 

não podendo dispor do mesmo. O agente público funciona como instrumento para o alcance e 

manutenção do interesse público. 

O princípio da continuidade dos serviços públicos traz a lição de que os serviços 

públicos não podem ser interrompidos, devendo ter normal continuidade. 

Como bem afirma Carvalho Filho (2004, p. 23), esse princípio guarda estreita 

pertinência com o princípio da supremacia do interesse público, haja vista que em ambos se 

pretende que a coletividade não sofra prejuízos em razão de eventual realce a interesses 

particulares. 

Um exemplo da aplicação do referido princípio é a vedação existente em relação ao 

particular contratado, nos limites da lei, de opor em face da Administração a exceção do 

contrato não cumprido com o intuito de paralisar as obras e serviços. 

Por último, necessário se faz analisar o princípio da autotutela. Por este princípio, a 

Administração Pública exerce controle sobre os seus próprios atos, com a possibilidade de 



      

 

 

anula os ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, independentemente de recurso ao 

Poder Judiciário. 

A capacidade de autotutela está consagrada nos verbetes de Súmulas do Supremo 

Tribunal Federal de nºs. 346 e 473: “STF 346: A Administração pública pode declarar a 

nulidade dos seus próprios atos.”  e “STF 473: A Administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 

ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”. 

Importante destacar que não precisa a Administração ser provocada para o fim de 

rever seus atos, podendo fazê-lo de ofício e que esse princípio não se trata de uma faculdade 

conferida ao administrador público e sim de verdadeiro dever, pois não se pode admitir que, 

diante de situações irregulares, a Administração permaneça inerte e desinteressada. 

 

1.1 Poderes corolários dos princípios da Administração Pública 

 

Após haver analisado os princípios acima explanados e outros tantos contidos na nossa 

Carta Magna e nas leis infraconstitucionais, necessário se faz examinar alguns dos poderes 

que decorrem dos citados princípios. 

Os poderes administrativos são elementos indispensáveis para a persecução do 

interesse público, surgindo como instrumentos indispensáveis por meio dos quais o Poder 

Público deve perseguir esse interesse. 



      

 

 

Ressalte-se que não se pode confundir Poderes Administrativos, que cuidaremos de 

estudar agora, com Poderes do Estado. Como bem destaca Marinela (2006, p. 137): 

Estse são elementos orgânicos ou organizacionais que exercem, cada qual, uma 
função precípua, conforme a tripartição constitucional ensinada por Montesquieu, 
dividindo-se em Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Muito 
diferentes daqueles que são as prerrogativas, instrumentos, mecanismos para a 
realização do bem coletivo. 

 

Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, os poderes da 

Administração Pública são irrenunciáveis; dessa forma, percebe-se que o exercício do poder 

não representa uma simples faculdade para o administrador, uma vez caracterizado o interesse 

público, ele terá o dever de agir. 

Pelo princípio da legalidade, o exercício dos poderes administrativos está 

condicionado aos limites legais. 

Quanto ao grau de liberdade desses poderes administrativos, tem-se a classificação em 

Poder Vinculado e Poder Discricionário. O primeiro é aquele em que o administrador não tem 

liberdade de escolha, não há espaço para a realização de um juízo de valor, e por via de 

conseqüência, não há análise de conveniência e oportunidade. Uma vez preenchidos os 

requisitos legais, o administrador é obrigado a praticar o ato. 

Já no segundo, o administrador está subordinado à lei, porém o agente tem liberdade 

para atuar de acordo com um juízo de conveniência e oportunidade, de tal forma que havendo 

duas alternativas, o administrador poderá optar por uma delas, escolhendo, segundo o seu 

entendimento, o que melhor atinja o interesse público. 

Observação que se deve fazer é que não se pode confundir discricionariedade com 

arbitrariedade. Ato arbitrário é sempre ilegal, ilegítimo e inválido, pois o administrador atua 



      

 

 

além dos limites da lei; enquanto que no discricionário o administrador atua dentro dos limites 

da lei. 

O Poder Regulamentador é aquele que autoriza o administrador, em regra o chefe do 

Poder Executivo, a regulamentar matéria prevista em lei, buscando a sua fiel execução. 

Há uma certa divergência doutrinária acerca da denominação dada a este Poder, tendo 

autores que prefiram a terminologia Poder Normativo, já que a expressão “regulamentar” não 

esgota toda a competência normativa da Administração, sendo apenas uma das forma de 

expressão. 

Para a doutrina, há dois tipos de regulamentos. O primeiro é o regulamento executivo, 

que complementa a lei, contendo normas para a sua fiel execução, conforme previsão do Art. 

84, inciso IV, da Constituição Federal. Esse regulamento não pode inovar na ordem jurídica, 

criando direitos, obrigações, proibições, em razão do princípio da legalidade pelo qual 

ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

Já o regulamento autônomo tem o poder de inovar a ordem jurídica, estabelecendo 

normas sobre matérias não disciplinadas na lei, não completando nem desenvolvendo 

nenhuma lei anterior. 

No Brasil havia uma grande divergência sobre a possibilidade de decretos e 

regulamentos autônomos, entendendo a maioria da doutrina que o texto constitucional havia 

limitado o poder regulamentador, não deixando espaço para os regulamentos autônomos. 

Entretanto, com o advento da Emenda Constitucional de n. º 32 de 2001, que deu nova 

redação ao Art. 84, VI, ficou restabelecida a divergência. 



      

 

 

Esse dispositivo inseriu a possibilidade de regulamento autônomo no Brasil; contudo, 

só será possível nas hipóteses restritas desse artigo que autoriza a edição de decreto sobre: a) 

organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 

despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos 

públicos quando vagos. É essa a atual redação do artigo, in verbis: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
[...] 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;  

 

Excluída a hipóteses do Art. 84, VI da Constituição Federal, só existe, no direito 

brasileiro, o regulamento executivo, subordinado a uma lei. 

Os atos normativos estão sujeitos a controle do Poder Legislativo, quando se tratar de 

atos normativos editados pelo Poder Executivo, podendo o Congresso Nacional sustá-los 

quando exorbitarem o seu poder regulamentar, retirando a sua eficácia, conforme previsão 

contida no Art. 49, V da Constituição Federal. 

Esses atos também podem ser controlados pelo Poder Judiciário, quando no exercício 

do controle de constitucionalidade, abrangendo, nesse caso, tanto a lei quanto os demais atos 

normativos, conforme disposição contida no Art. 102, I, “a”, da Constituição Federal. 

O Poder Hierárquico, conforme definição trazida por Marinela (2006, p. 147), “é 

aquele conferido ao administrador a fim de distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, 

ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de hierarquia, de 

subordinação”. 



      

 

 

Ou seja, o principal objetivo desse poder é exatamente a organização da função 

administrativa. Essa organização da função administrativa se faz necessária, pois são 

inúmeras as atribuições e responsabilidades da atividade administrativa e seria impossível 

serem exercidas por um único órgão ou um único agente. 

Em razão dessa relação hierárquica, têm-se como conseqüências o dever de 

obediências em face dos comandos emanados pelos superiores, a faculdade de dar ordens e de 

fiscalizar, bem como as de delegar e avocar as atribuições e de rever os atos dos que se 

encontram em níveis inferiores da escala hierárquica. 

Em relação à possibilidade de delegação, essa não é irrestrita e ilimitada, não podendo 

haver delegação nos casos previstos pelo Art. 13, da Lei nº 9.784/99: 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 
I - a edição de atos de caráter normativo; 
II - a decisão de recursos administrativos; 
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

 

Carvalho Filho (2004, p. 54) faz importante destaque em relação à subordinação e à 

vinculação, afirmando que: 

A subordinação e a vinculação constituem relações jurídicas peculiares ao sistema 
administrativo. Não se confundem, porém. A primeira tem caráter interno e se 
estabelece entre órgãos de uma mesma pessoa administrativa como fator decorrente 
da hierarquia. A vinculação, ao contrário, possui caráter externo e resulta do 
controle que pessoas federativas exercem sobre as pessoas pertencentes à 
Administração Indireta. 

 

O Poder Disciplinar permite à Administração Pública punir a prática de infrações 

funcionais dos servidores e de todos que estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos e serviços 

da Administração, como é o caso daqueles que com ela contratam. 



      

 

 

A disciplina funcional decorre do sistema hierárquico da Administração Pública. Ora, 

se aos agentes superiores cabem o comando e o dever de fiscalizar, tem-se como 

conseqüência natural a possibilidade de exigir o cumprimento das ordens e regras legais e, 

caso não ocorra, aplicar a respectiva penalidade. 

Importante destacar que a Administração não tem liberdade de escolha entre punir ou 

não. Uma vez tendo conhecimento da infração, tem a obrigação de instaurar o processo 

administrativo disciplinar. Dessa forma, trata-se de ato vinculado, sob pena de praticar crime 

de improbidade administrativa (Art. 11, inciso II, da Lei n. º 8.429/92). 

Ocorre que esse poder é considerado como discricionário, pois os estatutos dos 

servidores não estabelecem regras rígidas como as que se impõem na esfera criminal e a lei 

costuma dar à Administração o poder de levar em consideração, na escolha da pena, a 

natureza, a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Além 

disso, a lei, muitas vezes, utiliza-se de expressões imprecisas, deixando à Administração a 

possibilidade de valorá-los no caso concreto. 

Como decorrência do princípio do contraditório e da ampla defesa, nenhuma 

penalidade poderá ser aplicada sem o prévio procedimento legal e como decorrência do 

principio da legalidade, o Poder Disciplinar está sujeito ao controle pelo Poder Judiciário 

sempre que a conduta do administrador contrariar a regra legal. 

Pela lição trazida por Di Pietro (2006, p. 128), “o Poder de Polícia é a atividade do 

Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse 

público”. 



      

 

 

O fundamento do poder que se passa agora a estudar é o princípio da predominância 

do interesse público sobre o particular, estudado linhas acima, que dá à Administração 

posição de supremacia sobre os administrados. 

Esse interesse público que se visa beneficiar diz respeito aos mais variados setores da 

sociedade, tais como segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor, 

patrimônio cultural, propriedade. 

No tocante à competência, a Constituição não cuidou de todas as hipóteses de 

repartição de competência, devendo-se, dessa forma, observar o âmbito de interesse. Quando 

o assunto foi de interesse nacional, a competência será da União; será dos Estados para os 

interesses regionais e do Município para os interesses locais, sendo que uma não exclui a 

outra. 

O poder de polícia pode ser preventivo, repressivo ou fiscalizador. No exercício da 

polícia administrativa preventiva, encontram-se os atos normativos, como regulamentos e 

portarias, que são disposições genéricas e abstratas que delimitam a atividade do particular, 

exemplifica-se com a citação dos atos que regulam o uso de fogos de artifício ou proíbem 

soltar balões. Já no que diz respeito ao poder de polícia repressivo, são os atos praticados em 

obediência à lei e aos regulamentos, como o fechamento de um estabelecimento comercial 

que fora aberto sem prévia observância dos requisitos ou sem o cumprimento das regras 

sanitárias. 

A atuação da polícia administrativa em sua atuação fiscalizadora caracteriza-se em 

prevenir eventuais lesões aos administrados, como a fiscalização das condições de higiene dos 

estabelecimentos comerciais e fiscalização da velocidade dos veículos nas avenidas. 



      

 

 

Em relação aos atributos do Poder de Polícia, cita-se a discricionariedade, a auto-

executoriedade e a coercibilidade; ou seja, a Administração Pública pode promover a 

execução das medidas de polícia por si mesma, independentemente de remetê-las ao 

Judiciário e o ato se torna obrigatório independentemente da vontade do administrado. 

Sendo atos administrativos, os atos de poder de policia administrativa submetem-se 

aos controles administrativo e judicial. É possível o controle quanto à legalidade e quanto ao 

mérito, sendo este submetido à análise de conveniência e oportunidade. 

Após a análise dos poderes conferidos à Administração Pública, insta fazer um estudo 

acerca dos deveres dos administradores públicos. 

É sabido que embora o Estado se caracterize como ente político, gozando de 

personalidade jurídica própria, é impossível conceber que ele alcançará seus fins sem a 

presença de seus agentes, que representam o elemento físico e volitivo por meio do qual ele 

atua no mundo jurídico. 

Por essa razão, esses agentes possuem algumas prerrogativas denominadas poderes; 

por via de conseqüência, também se submetem aos deveres específicos que decorrem da 

proteção do interesse público e são denominados deveres administrativos. 

Como se sabe, a atividade administrativa é um munus publico para quem a exercita; ou 

seja, é um encargo de custódia e de melhoria dos bens, serviços e interesses da coletividade. 

Os principais deveres do administrador são: a) dever de eficiência, que consiste na 

produtividade, perfeição do trabalho, adequação técnica aos fins a que visa a Administração 

frente aos resultados; b) dever de probidade, que significa a correção de intenções e 

comportamento no desdobrar da atuação do agente; e c) dever de prestar contas, que é 

decorrência natural da administração como encargo de gestão de bem e interesse alheio. 



      

 

 

Ocorre que quando da utilização do poder, nem sempre o administrador o utiliza 

adequadamente, provocando a caracterização do “abuso de poder”. 

Segundo definição trazida por Marinela (2006, p. 160),  

[...] abuso de poder é o fenômeno que se verifica sempre que uma autoridade ou um 
agente público, embora competente para a prática de um ato, ultrapasse os limites 
das suas atribuições ou se desvie das finalidades administrativas previstas pela lei. 

 

O abuso de poder pode ser vislumbrado tanto quando o agente atua fora dos limites de 

sua competência e quando ele exorbita no uso de suas faculdades administrativas, 

ultrapassando os limites legais, o que se denomina, nesse último caso, de excesso de poder. 

O abuso de poder pode ocorrer também quando o agente público, competente para a 

prática de um determinado ato, afasta-se do interesse público que deve ser utilizado como 

norte de toda a atividade administrativa, vindo a caracterizar desvio de poder ou de finalidade. 

O desvio de poder ou de finalidade pode ocorrer em duas situações diversas: a) 

quando o agente busca uma finalidade que contraria o interesse público, como no caso de ele 

praticar o ato com o objetivo de se beneficiar ou de prejudicar outrem e; b) quando o agente 

busca uma finalidade ainda que de interesse público, porém o ato utilizado não era o 

adequado, violando o princípio da tipicidade. 

O princípio da tipicidade, norteador dos atos administrativos, significa que cada ato 

administrativo tem a sua aplicação própria. Por exemplo, a remoção de servidor público não 

pode ser utilizada para punição, pois esse ato, de acordo com a previsão legal, serve para 

acomodação das necessidades do serviço e não está na listas das possíveis penalidades 

aplicáveis por infrações funcionais. 



      

 

 

Pelo o que foi acima exposto, vislumbra-se que todo abuso de poder caracteriza uma 

ilegalidade; assim sendo, é possível a sua análise pelo Poder Judiciário e pelo princípio da 

autotutela visto linhas acima, é conferido à própria Administração Pública a possibilidade de 

corrigir a conduta abusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

2 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Contrato é todo acordo de vontades firmado pelas partes, criando entre elas direitos e 

obrigações recíprocas. É um negócio jurídico bilateral e cumulativo, pois as partes assumem 

prestações mútuas. Trata-se de uma relação criada de forma consensual, ou seja, por vontade 

livre das partes. 

 

2.1 Contrato administrativo e contrato da administração 

 

Carvalho Filho (2004, p. 157/158) afirma que toda vez que o Estado-Administração 

firma compromisso com terceiros, celebra um contrato. Convencionou-se chamar esses 

contratos de contratos da Administração, caracterizados pelo fato de a Administração Pública 

se encontrar em um dos pólos da relação contratual. 

Dessa forma, a expressão contratos da Administração é utilizada em sentido amplo, 

abrangendo todos os contratos celebrados pela Administração Pública, seja sob regime de 

direito público ou sob regime de direito privado. 

A primeira das espécies dos contratos dessa categoria é a dos contratos privados da 

Administração, regulados pelo Direito Civil. Aqui a Administração situa-se no mesmo plano 



      

 

 

jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída qualquer vantagem especial que fuja às regras 

do sistema contratual comum. Temos como exemplo de contratos de direito privado da 

Administração a compra e venda, a doação, a locação etc. 

Já os contratos administrativos também constituem espécie do gênero contratos da 

Administração, mas possuem normas regulamentadoras diversas das que disciplinam os 

contratos privados firmados pelo Estado. Esses contratos administrativos são norteados por 

normas especiais de direito público, onde as normas de direito privado somente são aplicadas 

supletivamente. 

Segundo afirma Ribeiro Bastos (2002, p. 208): 

O contrato administrativo é um dos meios que a Administração Pública se vale para 
atingir ou para levar a efeito a sua própria atividade. Ela busca no particular um 
colaborador para o atingimento de suas finalidades. Ao invés de prestar diretamente 
um serviço público, prefere delegar a competência dessa atividade através de um 
contrato. 

 

Assim sendo, apesar de muitos autores utilizarem outros critérios para distinguir os 

contratos administrativos dos contratos privados da Administração, tais como o critério 

subjetivo, o objeto, a finalidade pública ou o procedimento, diante do que foi acima 

explanado, percebe-se que a diferença reside exatamente no regime jurídico a que o contrato 

se submete. Se o regime jurídico for o do direito público, será contrato administrativo; se for 

de direito privado, será contrato da Administração. 

Assim, seguindo a lição trazida por Carvalho Filho (2004, p.159);  

[...] pode-se conceituar contrato administrativo como o ajuste firmado entre a 
Administração Pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, 
e tendo por objeto uma atividade que, de alguma forma, traduza interesse público. 

 



      

 

 

Atualmente não se coloca mais em dúvida a idéia de um contrato em que o Poder 

Público é parte. Porém no início da elaboração da teoria do contrato administrativo – início do 

século XX - houve resistências fortes a essa idéia; alegava-se que a Administração não 

poderia celebrar contratos em virtude de sua posição de supremacia em relação ao particular e 

que as relações entre Administração e particulares só nasciam mediante atos administrativos. 

Essa resistência explicava-se pelas concepções que predominavam no século XX a 

respeito da figura contratual; concepções estas que havia sido elaborada para o contrato entre 

particulares, regido pelo direito privado, onde havia igualdade entre as partes e imutabilidade. 

Essa resistência doutrinária é explicada por Ribeiro Bastos (2002, p. 206), que afirma 

que o motivo da perplexidade na doutrina quando da intervenção da Administração no campo 

dos contratos se baseou no fato da aparente incompatibilidade existente entre os princípios 

que regem o direito civil e os que regem o direito público. 

Realmente, os princípios de direito civil, da disponibilidade dos interesses das partes, 

da igualdade em que elas se encontram, da liberdade para assumir obrigações, pareciam 

impedir que a Administração também celebrasse contratos, uma vez que esta se rege por 

princípios diversos que a posicionam em lugar de superioridade, de supremacia perante o 

particular. A sua vontade é determinada pela lei, que erige o princípio da indisponibilidade 

dos interesses comuns. 

Apesar das resistências acima citadas, a teoria dos contratos administrativos teve seus 

elementos fundamentais elaborados nas decisões do Conselho de Estado Francês e acabou por 

firmar-se. 

Essa teoria afastou-se da teoria do contrato privado que continha preceitos de 

igualdade e intangibilidade da vontade inicial das partes, como afirmado acima. Dessa forma, 



      

 

 

criou-se uma teoria de um contrato diferenciado do modelo privado, de um contrato em que a 

Administração dispõe de certas prerrogativas para assegurar o interesse público, sem que 

sejam sacrificados os interesses pecuniários do particular contratado. 

Observação trazida por Ribeiro Bastos (2002, p. 207) que merece ser nesse trabalho 

destacada é no sentido de que: 

O contrato administrativo pertence à teoria ampla, ao gênero amplo dos contratos, 
detendo peculiaridades que não passam de contrato de direito privado. Assim, ao lado 
do contrato regido pelo direito privado temos, hoje, um contrato onde estão presentes 
certas regras não encontráveis naquele direito, por serem próprias do direito público, 
que é o contrato administrativo. 

 

Dessa forma, a visão moderna não confere ao direito privado essa condição de erigir-

se em modelo para a teorização de toda a obra jurídica. O contrato administrativo é uma 

espécie do gênero contrato, que tem características próprias por subordinar-se a normas que o 

individualizam em face dos contratos celebrados pelos particulares entre si. 

 

2.2 Características do contrato administrativo 

 

Quando se fala dos contratos administrativos, tendo-se em mente que a expressão 

abrange apenas aqueles acordos em que a Administração é parte, sob regime jurídico público, 

derrogatório e exorbitante do direito comum, pode-se apontar as seguintes características, 

segundo lição trazida por Di Pietro (2006, p. 267): a) presença da Administração Pública 

como Poder Público; b) finalidade pública; c) obediência à forma prescrita em lei; d) 

procedimento legal; e) natureza de contrato de adesão; f) natureza intuitu personae; g) 

presença de cláusulas exorbitantes e h) mutabilidade. 



      

 

 

No que concerne à presença da Administração Pública como Poder Público nos 

contratos administrativos, esta atua com uma série de prerrogativas que garantem a sua 

posição de supremacia sobre o particular; essas prerrogativas vêm expressas através das 

chamadas cláusulas exorbitantes, que serão objetos de análise detalha no capítulo que se 

segue. 

No que diz respeito à finalidade pública, esta está presente em todos os atos e 

contratos da Administração, ainda que regido pelo direito privado. Importante ressaltar que a 

finalidade pública é princípio norteador de toda a atuação da Administração Pública e a 

desobediência a esse princípio gera o ato ilegal. 

Ao contrário do que ocorre com os contratos firmados entre os particulares, onde a 

forma, em regra, é livre, nos contratos celebrados pela Administração, a forma é essencial, 

havendo inúmeros dispositivos legais referentes à forma. Essa essencialidade existe não só em 

benefício do interessado, mas como da própria Administração, para fins de controle de 

legalidade. 

No que se refere ao procedimento legal, a lei estabelece determinados procedimentos 

obrigatórios para a celebração de contratos e que podem variar de uma espécie para outra, 

compreendendo medidas como autorização legislativa, avaliação, motivação, autorização pela 

autoridade competente, indicação de recursos orçamentários e licitação. A própria 

Constituição Federal contém algumas exigências quanto ao procedimento, por exemplo; o 

Art. 37, XXI, exige licitação para os contratos de obras, serviços, compras e alienações, e o 

Art. 175, para a concessão de serviços públicos. 

Quanto à característica de contrato de adesão, é sabido que todas as cláusulas dos 

contratos administrativos são fixadas unilateralmente pela Administração. Como bem destaca 

Di Pietro (2006, p. 273), “costuma-se dizer que o Poder Público faz uma oferta a todos os 



      

 

 

interessados, fixando as condições em que pretende contratar; a apresentação de propostas 

pelos licitantes equivale à aceitação da oferta feita pela Administração”. 

Cumpre destacar que mesmo quando o contrato não é precedido de licitação, é a 

Administração que estabelece, previamente, as cláusulas contratuais, vinculada que está às 

leis, regulamentos e ao princípio da indisponibilidade do interesse público. 

Importante ainda destacar que todos os contratos para os quais a lei exige licitação são 

firmados intuitu personae, ou seja, em razão de condições especiais do contratado, apuradas 

no procedimento da licitação. Tanto assim o é que a Lei nº 8.666/93, no Art. 78, inciso VI, 

veda a subcontratação, total ou parcial, do seu objeto, a associação do contratado com alguém 

etc. 

Quanto à presença das cláusulas exorbitantes e à possibilidade de modificação do 

contrato administrativo, tal tema será detalhadamente exaurido no capítulo seguinte, sendo 

este o principal objeto da presente Monografia. 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

3 CLÁUSULAS EXORBITANTES 

 

Quando se deu o início da formulação da teoria do contrato administrativo, como dito 

no capítulo anterior, utilizou-se como referencial a teoria do contrato de direito privado. 

Ocorre que em razão da presença da Administração Pública em um dos pólos, nem 

todos os regramentos da teoria do contrato privado podiam ser aplicados ao contrato 

administrativo; sendo exatamente por esse motivo que surgiu a idéia de cláusulas 

derrogatórias e exorbitantes do direito comum. 

Como bem define Meireles (1999, p. 195):  

Cláusulas exorbitantes são, pois, as que excedem do Direito Comum para consignar 
uma vantagem ou uma restrição à Administração ou ao contratado. A cláusula 
exorbitante não seria lícita num contrato privado, porque desigualaria as partes na 
execução do avençado, mas é absolutamente válida no contrato administrativo, 
desde que decorrente da lei ou dos princípios que regem a atividade administrativa, 
porque visa estabelecer uma prerrogativa em favor de uma das partes para o 
perfeito atendimento do interesse público, que se sobrepõe sempre aos interesses 
particulares.  

 

Diferentemente do que se possa imaginar, ao lado das prerrogativas, há restrições a 

que a Administração Pública deve se submeter, podendo a sua violação resultar em nulidade 

do ato administrativo ou mesmo responsabilização da autoridade. 

Dentre essas restrições encontra-se a observância à finalidade pública, ou seja, as 

prerrogativas decorrentes do interesse público sobre o privado somente devem ser aplicadas 



      

 

 

para satisfazer o interesse da coletividade, não podendo ser utilizadas para satisfazer interesse 

do aparelho estatal ou do agente público. Havendo essa utilização indevida, estará 

caracterizado o desvio de poder, tornando o ato ilegal. 

Importante destacar que apesar de ser detentora de privilégios, a Administração não 

pode obrigar o particular a com ela contratar. Como ressalta Lúcia Valle Figueiredo (2004, p. 

512): 

[...] um dos traços definidores do contrato administrativo é a autonomia da 
vontade do particular, relacionada, pelo menos, à formação do vínculo. Se o 
particular não deseja formar o vínculo, à Administração não caberá 
constrangê-lo. 

 

Na verdade, a Administração tem de fazer com que o particular se interesse a com ela 

colaborar e, por via de conseqüência, se interesse por aquela determinada licitação e, 

livremente, contrate, caso seja vencedor. 

Em nosso ordenamento jurídico, compete privativamente à União: 

legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedade de 
economia mista, nos termos do art. 173, §1º, III. 

 

Como dispõe o Art. 22, XXVII da Carta Magna, os Estados e Municípios legislarão para 

si, respeitadas estas normas gerais. 

Essas normas gerais estão consubstanciadas na Lei n. º 8.666/931. A referida lei, no 

seu Art. 58, prevê um conjunto de prerrogativas em relação aos contratos administrativos em 

favor da Administração e que são exercitáveis nos limites e termos da lei, quais sejam: a) 

                                                 
1 Lei de Licitações e Contratos Administrativos -, com as alterações introduzidas sobretudo pela Lei nº 8.8883 de 
8 de junho de 1994. 
 



      

 

 

modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitando os direitos do contratado; b) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados 

na lei; c) fiscalizar-lhes a execução; d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou 

parcial do ajuste; e) ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 

administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do 

contrato. 

Em contrapartida, citada lei concede proteção ao equilíbrio econômico-financeiro, nos 

Arts. 57, §1º, 58, §§ 1º e 2º e 65, II, “d”, §§ 5º e 6º. 

As prerrogativas acima citadas, bem como a garantia ao equilíbrio econômico-

financeiro, serão analisadas nos tópicos que se seguem. 

 

3.1 Alteração unilateral do contrato 

 

 Dentre as prerrogativas da Administração encontra-se a de poder rescindir 

unilateralmente o contrato. Ou seja, nenhum particular, ao contratar com a Administração 

Pública, tem assegurado o direito à imutabilidade do contrato. 

Assim sendo, percebe-se que o princípio pacta sunt servanda não vigora quando em 

um dos pólos encontra-se a Administração, haja vista que o interesse público deve sempre 

sobrepor-se ao interesse particular. 

Importante destacar a lição trazida por Villela Souto (2004, p. 374) onde afirma que:  



      

 

 

Como o contrato destina-se ao atendimento do interesse público e este é contínuo e 
dinâmico, deve ser satisfeito em caráter genérico, ao menor preço e com boa 
qualidade, prevista a possibilidade de, no uso de sua supremacia, adaptar a 
execução do objeto do contrato às constantes mudanças do interesse público, de 
modo a sempre serem preservadas a generalidade, a continuidade e modicidade dos 
serviços públicos, colocando à disposição da coletividade a melhor técnica 
disponível. 

 

Essa prerrogativa está prevista no Art. 58, I, da Lei n. º 8.666/93, de forma genérica e 

mais especificamente no Art. 65, I, da mesma lei, que estabelece a possibilidade de alteração 

unilateral pela Administração nos seguintes casos: a) quando houver modificação do projeto 

ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e b) quando 

necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu projeto, nos limites permitidos nos parágrafos do mesmo dispositivo. 

Ocorre que essa possibilidade de modificação unilateral do contrato não se reveste de 

caráter absoluto, como se pode verificar da simples leitura do dispositivo legal, haja vista o 

próprio inciso I, do Art. 58 mencionar, ao final, o respeito aos direitos dos contratados. 

Os direitos do contratado a que a lei faz menção podem ser analisados sob dois 

enfoques que serão trabalhados nos tópicos que se seguem.  

 

3.1.1 Equilíbrio econômico-financeiro 

 

O primeiro enfoque da análise dos direitos do contratado relaciona-se com o chamado 

equilíbrio econômico-financeiro, que vem a ser a proporção entre os encargos do contratado e 

a sua remuneração, proporção esta fixada no momento da celebração do contrato. 



      

 

 

Daí existirem no contrato administrativo dois tipos de cláusulas, as cláusulas 

econômicas ou contratuais, que não podem ser alteradas unilateralmente pela Administração, 

exatamente para que não haja alteração do binômio custo/benefício e as cláusulas 

regulamentares, que tratam da execução do objeto do contrato, visando ao atendimento das 

necessidades públicas, onde, então, reside a supremacia. 

As cláusulas regulamentares equiparam-se às “condições gerais” dos contratos, cujas 

características são a uniformidade e a generalidade.  

No contrato administrativo o contratado só manifesta vontade quanto aos aspectos 

econômicos - preço, forma de pagamento, critérios de reajuste - inerentes à execução das 

condições gerais e essas condições gerais representam a forma de atendimento do interesse 

público; dessa forma, só a Administração pode fixá-las ou alterá-las para manter-se 

harmonizada com essas necessidades. 

Além de possuir previsão infraconstitucional – §§1º e 2º do Art. 58 e §6º do Art. 65 da 

Lei n. º 8.666/93 -, importante destacar que a garantia do contratado ao equilíbrio econômico-

financeiro possui sede constitucional, uma vez o Art. 37, XXI, estabelecer que “[...] obras, 

serviços, compras e alienações serão contratadas com cláusulas que estabeleçam obrigações 

de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta [...]”. 

Evidente se entremostra que para serem mantidas as efetivas condições das propostas a 

Administração terá de manter-se íntegra a equação econômico-financeira inicial. 

Como bem destaca Mello (2006, p. 586): 

[...] a razão da necessidade desse equilíbrio econômico-financeiro reside no fato de 
que cabe integral proteção quanto às aspirações econômicas do particular, que 
ditaram seu ingresso no vínculo e se substanciaram, de direito, por ocasião da 
avença, consoante os termos ali estipulados. Esta parte é absolutamente intangível e 
poder algum do contratante público, enquanto tal, pode reduzir-lhe a expressão, 
feri-la de algum modo ou macular sua fisionomia. 



      

 

 

 

Ou seja, independente do interesse público que se vise alcançar, não se admite o 

extermínio do interesse de lucro visado pelo particular-colaborador da Administração Pública, 

uma vez ter sido por esse motivo que ele ingressou na avença. Admitir o contrário seria o 

mesmo que impossibilitar qualquer ocorrência de contratos administrativos, pois qual 

particular correria o risco de ver as suas aspirações econômicas desprotegidas? 

Destaque-se que cabe ao Poder Público o ressarcimento dos agravos econômicos 

oriundos de fato seu, por ocasião do contrato, mesmo quando exercita seu direito de alteração 

unilateral. 

Dessa forma, sob o primeiro enfoque, a Lei n. º 8.666/93 assegura ao contratado a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ajustado, ou seja, a relação custo/benefício 

do contratado que deve ser mantida. 

 

3.1.2 Limites de acréscimo e supressão do objeto do contrato 

 

 O outro enfoque de análise dos direitos dos contratados diz respeito aos limites de 

acréscimo e supressão do objeto do contrato fixados na lei. 

 O §1º do Art. 65, da Lei de Licitação e Contratos Administrativos dispõe que o 

contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 

de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 



      

 

 

 Nenhum acréscimo ou supressão pode exceder esses limites, salvo as supressões 

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 2 

Como forma de proteção ao particular contratante, a lei prevê no §4º do Art. 65 que no 

caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais 

e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de 

aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber 

indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 

regularmente comprovados. 

A prerrogativa de modificação unilateral do contrato, de forma absoluta, vem sendo 

contestada modernamente.  Segundo informação trazida por Medauar (2005. p. 249/250), no 

ordenamento italiano, a Corte de Cassação afastou a tese do poder discricionário de 

modificação unilateral do contrato como poder geral independente de prévia previsão 

explícita, afirmou que salvo a rescisão por interesse público, a relação contratual é regida por 

cânones paritários. 

Do direito comparado, podemos ainda extrair um exemplo de como ainda é grande a 

atual discricionariedade do administrador brasileiro. No direito francês, a jurisprudência é no 

sentido de que as alterações contratuais quantitativas são permitidas até o limite de 15%, 

enquanto que, no direito brasileiro, o limite é de 25% e 50% para o caso de reforma de 

construções ou equipamentos, como visto acima. 

 

                                                 

2 §2º, II, do Art. 65, com a redação dada pela Lei n. º 9.648/98. 

 



      

 

 

3.2 Rescisão unilateral do contrato 

 

 Quando da análise da prerrogativa de rescisão unilateral do contrato pela 

Administração, tem-se que ter em mente o que foi anteriormente explanado quando do estudo 

da possibilidade de alteração unilateral do contrato pela Administração; ou seja, tendo como 

fundamento a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o particular não 

tem assegurado o direito à imutabilidade contratual. 

 A prerrogativa administrativa que aqui se analisa diz respeito ao fato de que ao passo 

em que o particular deve ir a juízo para obter o desfazimento da relação jurídica contratual, a 

Administração, cujos atos, pelo princípio da presunção de legitimidade, presumem-se legais e 

legítimos, pode, unilateralmente, encerrar tal relação. 

 Essa modalidade de rescisão contratual é também denominada de rescisão 

administrativa, sendo prevista no Art. 58, II, c/c Art. 79, I e 78, I a XII e XVII da Lei n. º 

8.666/93, podendo ocorrer, fundamentalmente, pelos seguintes motivos: a) por inexecução 

total ou parcial, ou por fatores impeditivos ou prejudiciais à execução; b) por razões de 

interesse público. 

 Essas circunstâncias colaboram para a inviabilização da continuidade do contrato; 

sendo esta a fundamentação de existência da prerrogativa de rescisão unilateral pela 

Administração do contrato administrativo. 

 Insta ressaltar que a rescisão administrativa deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente e em qualquer dos casos, exige-se justa causa para 

o rompimento do contrato, haja vista não se tratar de ato discricionário e sim de ato vinculado 



      

 

 

da Administração; ou seja, vinculado aos motivos autorizadores elencados do art. 78 da Lei 

n.º 8.666/93 que analisaremos nos parágrafos que se seguem. 

 Os casos de rescisão unilateral motivados por má execução ou por condutas do 

contratado diretamente ligadas ao contrato vêm elencadas nos incisos I a VIII do Art. 78, 

dentro os quais encontramos: cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos, prazos; atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; paralisação 

da obra, do serviço ou do fornecimento; desatendimento das determinações regulares do 

representante que acompanha e fiscaliza a execução e de seus superiores; lentidão no 

cumprimento; subcontratação total ou parcial, não admitida no edital e no contrato. 

 A rescisão unilateral pode ainda ser motivada por fatos exteriores que afetam a 

execução: falência do contratado (Art. 78, IX); dissolução da sociedade ou falecimento do 

contratado (Art. 78, X); alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que, comprovadamente, prejudique a execução do contrato (Art. 78, XI); razões de 

interesse público (Art. 78, XII); caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato (Art. 78, XVII). 

 Na hipótese de rescisão por interesse público, a Administração fica obrigada a 

ressarcir o contratado dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 

direito, ainda, à devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a 

data da rescisão e pagamento do custo de desmobilização. 

 Nas demais hipóteses, com exceção do caso fortuito ou força maior, a Administração 

nada deve ao contratado, haja vista a rescisão ter ocorrido por fato a ele imputável. Pelo 

contrário, se o contratado for culposo, ele ficará sujeito às conseqüências do inadimplemento: 

ressarcimento dos prejuízos, sanções administrativas, perda da garantia. 



      

 

 

 A Lei n. º 9.854, de 27 de outubro de 1999, acrescentou ao Art. 78, o inciso XVIII, 

possibilitando a rescisão contratual se o contratado empregar, em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e, em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos, proibição 

contida no Art. 7º, XXXIII da CF/88. 

 A rescisão contratual, nas hipóteses elencadas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78, 

pode levar à Administração às seguintes condutas, sem prejuízo da aplicação de sanções, se 

for o caso, conforme dispõe o Art. 80 da lei que ora se estuda: I - assunção imediata do objeto 

do contrato; II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução, necessários à sua continuidade; III – execução da garantia 

contratual para ressarcimento e pagamento das multas e indenizações devidos; IV – retenção 

dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados. 

 

3.3 Fiscalização da execução dos contratos 

 

 A prerrogativa de fiscalização da execução dos contratos administrativos decorre do 

interesse público envolvido, cuja gestão e satisfação o poder contratante não se exonera, 

estando prevista do Art. 58, III da Lei n. º 8.666/93. 

 Quando da contratação de terceiros para a realização de um objeto de interesse 

público, o particular é chamado a colaborar com o Poder Público naquilo que é de seu mister, 

recebendo mera execução de tarefa, cujo titular é o contratante. 



      

 

 

 Ocorre que o contratante, como dito acima, não se exonera, em face do princípio da 

indisponibilidade do interesse público, do poder estatal administrativo que lhe é inerente, 

devendo-se manter atento ao objeto de interesse publico cuja execução foi confiada ao 

particular. 

 Neste contexto foi criada a figura do fiscal, que é representante da Administração, a 

quem caberá, nos termos do Art. 67 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o 

registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados ou, se as 

decisões ultrapassarem sua competência, solicitá-las a seus superiores. 

 Conforme leciona Villela Souto (2004, p. 376/377): 

A adequada fiscalização, com os documentos previstos no pacto, serve de amparo à 
alteração, à suspensão do contrato, à ocupação provisória, ou à extinção da relação, 
à aplicação de penalidades, à substituição de garantias, e até para o recebimento do 
objeto. Enfim, qualquer modificação no texto original deve ser motivada e 
justificada, a qual, em última análise, deve ser calcada no poder fiscalizatório que 
detém a Administração, ao qual deve se sujeitar, ainda que não conste 
expressamente do contrato (a cláusula exorbitante decorre da lei). 

 

Ressalte-se que é admitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal 

de informações pertinentes à sua função e o não-atendimento das determinações da autoridade 

fiscalizadora enseja rescisão unilateral do contrato, como visto em tópico anterior, sem 

prejuízos das sanções penais cabíveis. 

 

 

 

 



      

 

 

3.4 Aplicação de sanções administrativas 

 

 Dentre as prerrogativas da Administração, está a imposição de sanções administrativas 

ao contratado por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato sem necessidade de 

pronunciamento de qualquer outro poder ou órgãos. 

 Ou seja, é permitido à Administração, independente de recurso ao Poder Judiciário, 

aplicar sanções ao contratado que tenha praticado faltas justificadoras na lei da aplicação 

dessas penas. 

 A Lei n. º 8.666/93 disciplina a matéria nos Arts. 86 a 88, inclusive listando os tipos 

de sanções e assegurando defesa prévia ao interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, salvo na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo se eleva 

para 10 (dez) dias. 

 Como destaca Di Pietro (2005, p. 278), o direito de defesa constitui exigência 

constitucional, estando previsto no Art. 5º, LV, da Constituição Federal. 

 São as seguintes as sanções aplicáveis: a) advertência; b) multa, na forma prevista no 

instrumento convocatório; c) suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; d) 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será sempre concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 

dois anos. 



      

 

 

 A regra é a impossibilidade de acumulação de sanções administrativas, sendo 

permitida somente a aplicação da pena de multa juntamente com qualquer uma das outras. 

 Para cobrança de multa, a Administração pode reter a garantia e, se esta não for 

suficiente, pode deduzir o seu valor de importâncias devidas ao contratado. Somente se não 

forem suficientes os valores assim recebidos é que a Administração irá ao Poder Judiciário, 

caso o interessado não pague voluntariamente. 

 Da aplicação das penas de advertência, multa e suspensão temporária cabe recurso, no 

prazo de cinco dias úteis a contar da intimação do ato, dirigida à autoridade superior, por 

intermédio daquela que aplicou a pena. A este recurso a autoridade administrativa pode dar 

efeito suspensivo. 

 No caso de declaração de inidoneidade, cabe pedido de reconsideração à autoridade 

que aplicou a pena, no prazo de 10 dias úteis da intimação do ato. 

 

3.5 Inoponibilidade do Exception non adimplementi contractus 

 

 Carvalho Filho (2004, p. 174) ensina que: 

A exceção do contrato não cumprido (exception non adimplementi contractus), 
prevista no art. 476 do Código Civil, significa que uma parte contratante não pode 
exigir da outra o cumprimento de sua obrigação sem que ela mesma tenha 
cumprido a sua. “Exceção” no caso tem o sentido de “defesa”, oposta justamente 
pela parte que é instada pela outra, sendo esta inadimplente em relação a sua 
obrigação.  

 



      

 

 

 Ou seja, nos contratos privados, a inexecução da obrigação de uma das partes gera 

para a outra a faculdade de também não cumprir a sua e a impossibilidade de cobrar a sua 

execução. 

 Em relação aos contratos administrativos, a doutrina clássica entendia que não era 

possível a utilização da exceção do contrato não cumprido para beneficiar o particular em 

colaboração com a Administração Pública quando esta não cumpria a sua própria obrigação e 

exigia o cumprimento do contrato, em face do princípio da continuidade do serviço público. 

 Assim, diante da omissão ou dos atrasos no cumprimento das obrigações pela 

Administração, era dever do contratado continuar a prestação a seu cargo, recompondo-se os 

prejuízos por ele suportados pela correspondente indenização. 

 Modernamente essa prerrogativa vem sofrendo justos questionamentos, haja vista 

proporcionar injustiças ao particular contratado. Como destaca Mello, citado por Carvalho 

Filho (2004, p. 175), o princípio da continuidade do serviço público nem sempre está presente 

nos contratos, como é o caso das obras públicas, de modo que atrasos nos pagamentos 

devidos pela Administração não podem ser suportados pelo construtor, principalmente 

quando, sem os atrasos, vinha cumprindo adequadamente as obrigações contratuais. 

A Lei n. º 8.666/93, nos seus Art. 78, XV c/c Art. 79, § 2º, mitigou o privilégio, 

dispondo ser causa de rescisão contratual culposa o atraso superior a 90 (noventa) dias dos 

pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou 

parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, estabelecendo que nesse caso o particular tem direito 

a optar pela suspensão do cumprimento da obrigação ou pela indenização por prejuízos 

causados pela rescisão. 



      

 

 

 Se antes do decurso desse prazo o contratado ficar impedido de dar continuidade ao 

contrato por força da falta de pagamento, tem ele direito à rescisão do contrato com culpa da 

Administração. 

Em relação a essa situação excepcional, destaca Carvalho Filho (2004, p. 275/276): 

[...] o interessado deve recorrer à via judicial e, por meio de ação cautelar, formular 
pretensão no sentido de lhe ser conferida tutela preventiva imediata, com o 
deferimento de medida liminar para o fim de ser o contratado autorizado a 
suspender o objeto do contrato, evitando-se que futuramente possa a Administração 
inadimplente imputar-lhe conduta culposa recíproca.  

  

 Esse novo posicionamento doutrinário demonstra a preocupação cada vez mais 

freqüente em relação à proteção devida ao particular-colaborador com a Administração 

Pública, haja vista que se esta não existir, quem irá correr o risco de com o Poder Público 

contratar? 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo tem razão de ser na efetiva verificação da relevância da teoria do 

contrato administrativo, suas principais características e elementos para os dias atuais do 

ordenamento jurídico brasileiro.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova concepção do organismo estatal, 

onde este deixa de ser o único realizador dos anseios sociais e coletivos, podendo-se afirmar 

que existe um espaço para que a sociedade e a iniciativa privada sejam instadas a comparecer 

ao átrio da co-participação e da cooperação. 

O Contrato Administrativo encaixa-se no contexto da atual concepção de Estado, uma 

vez que viabiliza a continuidade da prestação de serviços públicos, propicia a manutenção, 

nas mãos do Estado, do papel regulamentador e dos instrumentos de controle da prestação de 

tais serviços, além de propiciar maior abrangência e extensão, ampliando o leque de 

participação social da iniciativa privada, através da prestação de serviços de interesse geral, 

não exclusivos de Estado.  

Como foi demonstrado, a doutrina pátria e a do direito comparado caminham no 

sentido de dar cada vez mais proteção ao particular-colaborador. As cláusulas exorbitantes ou 

derrogatórias do direito comum continuam a existir, haja vista elas serem efetivamente 



      

 

 

necessárias à consecução do interesse público, mas passa a existir um maior controle dessas 

prerrogativas da Administração Pública. 

Com essa concepção de ser colaborador do Estado-Administração, e não subordinado, 

o particular sente-se seguro para com este contratar, tendo a certeza de que seus direitos estão 

protegidos e que apesar da existência das prerrogativas administrativas, não será prejudicado e 

de que terá os seus direitos garantidos, dando ênfase ao direito ao equilíbrio econômico-

financeiro resultante da relação contratual, motivo pelo qual o particular é levado a contratar 

com a Administração Pública. 

Ganha o Contrato Administrativo, desse modo, maior relevância no contexto da 

regulação estatal da atividade econômica, situado entre os instrumentos de que dispõe o 

Estado atualmente para ordenar, fomentando, incentivando e fiscalizando, a atividade 

econômica. 
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