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Alteração Unilateral de Cláusula Contratual
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FCLHA:ai_JÍfi

UíMcel^

ASSUNTO; ANALISE DO TERMO DE ADITIVO. CONTRATO 110120/2021. ALTERAÇÃO

•RATO. ARTIGO 58, I, DA LEI NS 8.666/93^ PRORROGAÇÃO DO
i' ' li

DÈTERMINADO. LEGALIDÁDE. POSSiBILIDÁDE ^ li

UNILATERAL DO CON;
5 I

CONTRATO POR PRÀZÒ

1. RELATÓRIO

; I
I I

I j

' : i: - - - ,• r-vi I í!.
De início,insta ídestãcar que; sobre a hipótese dpp, autos, emitirei parecer

atinente aos seus aspectos jurídicos, sem tecer-quaisquer coháideràçõés acerj:^ das questões
técnicas e contábil/financeira, que definitivamente fogerh- da esfera de competência da1 fl , • V- <'• ij '
Assessoria Jur'ídica.j í| — . ' ^ ' ;!

I f.
I (

Pois bemi li'-'; t!

Mi " h
Cüida-se de solicitação de análise -e emissão dé parecer jurídico acerca da

celebração db Primeiro termo Aditivo ao Contrato Adnn_inistratiyò 110120/2021, para,

unilateralmente, alterar cláusula que proíbe a prorrogação.do Contrato em questão.
f f ij • ' . ; • • -MM j .
: Ml • • ' > ) !

Assim, o processo administrativo foi deflagrado através dq;.Memorando do
' il I ' 'i' í| ! ' • 'I •

Chefe do Setor deÇompras, no qual constam a motivação e a justificativa f^ara a celebração

do termo aditivo èmitela, bem como dos documentos que lnstruèm~o'presente processo

administrativo.

Desta feita, os autos foram encaminhados a esta assessoria para que esta

se pronunciasse sobre a legalidade da pretendida modificação contratual.

Ésucinto o relatório. Passo a opinar.
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Nessa quadra, impende registrar que não cabe a esta Assessoria Jurídica

adentrar no mérito do' ato administrativo, de modo a interferir num eventual juízo de
I

conveniência e de oportunidade dos atos praticados pelo órgão competente, portanto, este

Parecer Jurídico se atefá unicamente ao exame da legalidade do procedimento, à luz da

legislação de regência dá matéria e dos princípios da razoabilidadeie da-proppfcionaiídade.
1 - , I t í'

•• I ' ' - . íH \• Os| contratos celebrados na seara administrativa 'seguem um regime
jurídico próprio, rriormente face à. presença dás denominadas jcíáusulas exorbitantes,
previstas na Lei Federai ns 8.666/93, que admitem, entre outrasjhipóteses. Ia possibilidade

i li . i, V'' (I
! ,J • i- -l- '' 'i

de alteração uriiiaterai do ajuste,,com vistas ao atendimento dp intèfesse público coiimado,
3 •'' Ij

conforme se depreende do seu art. 58, inciso I; ( ." V' ;i

I • IArt. 58. 0;.régime jurídico dos contratos ^administrativos

instituído por -esta Lei confere ;a Administração, em

Com 1

1. !relação a eles, a.prerrogativa dei

- i' 1
• •I- modificá-ios, uniiáteralmehte, pára melhor
-- • ', I' ip - 'i '

' - ' adequação às; ;fina]idades!''/dé interesse público,
" , . ' .• 1 j' ij |;respeitados os direitos^ contrpt^dó; ij

efeito; se por um iá.do rips icòntra'tosi privados a regra seja a

imutabilidade de seus termos, de outra banda, em se tratando de contratos administrativos,
iJ f »• . N

estes podem ser legitimamente alterados unilateralmente pela Adhninistração, quando dita
; i ' ' r jiprovidência for necesS|ária àconsecução do interesse público perseguido.,

Sobre esta prerrogativa da Administração-contfatante, é pacífica a

orientação da doutrina pátria.

Nessa seara, pondera Caio Tácito:

O contrato é eminentemente uma relação de direito

privado dominada pelo princípio da igualdade entre as
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t I

partes contratantes que torna inviável a alteração

unilateral de direitos e obrigações. Do acordo de

vontades emana a recíproca observância do pacto tai

como concebido (pacta sunt servanda). Biiateral em sua

origem e formação, somente outro ajuste de igual

categoria poderá inovar o sinaiagma constituído.
I • '̂1

Sobrepaíra, soberanamente, jçorno princípio geral, a
' i; 'i 1;regra da imutabilidade do con^rato:privado.

Apresença: da AdmÍnistração|,Publica traz, contudo, às
. 'I !i.

reiações bilaterais -das quais - participe um regime

jurídico especiãi que se distingue.do regime de direito
!'í í' lí

comum: o contrato dé direito;pr:ivado transfigura-se no

contrato administrativo.
I' I'

De logo se^destacai'hó cpntra :o.'aàministràtivo, ofim de
interesse público; de taÍ:mpdo;què a tônica do contrato

• • j I' i;se desloca da sirríplés harmq^riiã'de interesses privados
para a satisfaçãò'~;de uma' pnalídade coletiva, no

^pressuposto da.utijiãade públicá-dp objeto do contrato.
i - . ' -t-í--' _ . ir'' jl '

•, •- ' ~ • 1' " I ^ I
O princípio ,da''iguaidáde entre ^ãs partes cede passo ao

'•V-'- V-p'; i';
á prerrogativa atribuída ao

í'a bbrigaçãp da outra parte

na medida necessária à consecução, do fim de interesse

público, que é o aivo da atividade estatal" (BLC n9 3/97,

p. 116)

da desigüàldade hq séntido c

Poder Público de fazer variar

Nesta esteira, Yara Darcy Poiice Monteiro assim se pronunciou:

O contrato, como acordo de vontades para criar

obrigações e direito recíprocos, com base na autonomia
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: í|
Cíte-se,.ainda> Ad

•I I.

da vontade e igualdade jurídica entre as partes^ é

Instituto típico de direito privado. Todavia, quando uma

das partes é o Poder Público, agindo nessa qualidade,

ou seja, com supremacia de poder, em face das

prerrogativas que lhe são conferidas para a satisfação

do interesse público, asjegras de direito privado cedem
• - - --

espaço :para aquelas que compõem o regime de direito
' •• •! I í |:público" (BLC 10/2001, p, 603) , Jj

Ison Abreu.Dalarii que conslgna;i| seguinte| exegese:
:Em síntese',"ó.''coritrato administrativo!celebrado em

-J I'
' decorrência de umá' licitação éstãjpor eia 'condicionado,

más tem yida próprla..Èle po'dejser alterado, sim, por
• ' ''"'V , í' I
razões dé interesse público, até o ponto em que esse

: • • '[.•
víncuio ou ess'e condicionarnefito nãò se rompa. ( cf.

Limites à ãlterabilidade' do pdntrato de obra pública,
RDA n. 201, p. 61)r / ; -J " \

j Conforme se'observa>:é.p,erfeítanienté'possívé

forma unilateral pela Administração Pública

á.alteração icontratual de

. ÍTí'
:i k

Aderr ais, a alteração contratual nos termos prétêrididos tem respaldo na

Lei n^ 8.666/93, haja vista que oartigo 57 da lei .possibilitar aprdrrdgaçãoijsücessiva deste
[I i • 1:

tido de serviço, vejamos: - I •; >

Art. 57." A"düra'ção'dos"contfàtds regidos por esta Lei

ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma

contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
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iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de

preços e condições mais vantajosas para a

administração, limitada a sessenta meses;

Assim,, não há ób ce, pois, a prorrogações sucessivas de contrato em que a
!

Administração seja locatária com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei ns 8.666/93

(Decisão ne 503/96-Blenário,,Decisão-ns828/00 —Plenário e-AcórdãOin? 1-70/05-Plenário).

' 1 ll • ^ - i';'. 'i
/ Ademais, não atende ao interesse público que. os-órgãos/entidades que

necessitem loCár.imoveis para seu funcionamento tenham que periodicamente submeter-se
r '" í íj -: • • ' '•

a mudanças, comitqdosjos transtorrios^que isso acarreta.
i I

i

Portanto, resta perfeitamente póssível a alteração unilateral do contrato
1 ii • !]

no que se refere á ajteraçâo dò parágrafo, único, da^cíáusüla'terceira, ho sentido de

possibilitar a prorrogação do contrato em questão.

I ' í

! 1
3. DA CONCLUSÃO j

Diante

art. 57, incisoíll, da Lei

i I
I

(• I

I

do' exposto'è observado a/rídrmasícòhtidás, na: leg

ao caso, a Prbcufacioria do.Municípiòlmanifesta-se pelaiPOSSÍBiUDÀDE de celebração do
i 1 il iiPrimeiro Termo "de ^ditivp, arrimandbrse-nps-princípios' quéj. norteiam a atividade

administrativa, no árt. 37, inciso XXI, dá CRFB/88 è, éspèclflcamente,' no art. 58, inciso Ic/c o

slação aplicada

=ederal nê 8.666/93.

Outròssim, atendendo ào dispòstp no art. 38, parágrafo único, da Lei ns

8.666/93, após prévia|análise, OPINO pela legalidade dá minuta! dòjhstrumento aditivo de

contrato acostada aos autos.

Éo parecer, salvo melhorjuízo.

São João dos Patos - MA, segunda-feira, 28 de Junho de 2021.
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Maykdn Síl\^de Sousa
Procurador Geral
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