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Art. 6º, LVIII - reajustamento em sentido estrito: forma de
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato
consistente na aplicação do índice de correção monetária
previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do
custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou
setoriais. (art. 25, §7º e art. 92, V e §3º)

Reequilíbrio 
Econômico-Financeiro

Reajuste

Restabelece o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de
consequências incalculáveis, que inviabilizem a
execução do contrato. (art. 124, II, d)



 Reajustamento serve para recomposição dos custos dos serviços, depreciados por
inflação previsível, enquanto que reequilíbrio econômico-financeiro depende
de causas imprevistas e imprevisíveis (ou previsíveis, mas de consequências
incalculáveis), supervenientes ao contrato;

 Reajustamento deve obrigatoriamente ser previsto em cláusula constante no
Edital de Licitação e no contrato, ao passo que os termos do reequilíbrio, por ser
este oriundo de situação imprevista, não podem ser previamente inseridos em
Edital ou contrato;

Diferenças fundamentais:
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 No Reajustamento, atualiza-se todos os preços unitários. Já com o
Reequilíbrio Econômico-Financeiro, corrige-se item ou itens específicos,
atingidos pelos efeitos da causa superveniente (por exemplo, variação do dólar,
petróleo etc.);

 O pressuposto para o Reajustamento é o mero decurso de prazo
(periodicidade). Já para haver o Reequilíbrio Econômico-Financeiro, o preço (ou
conjunto de preços) que ficou defasado em virtude da causa superveniente deve ser
bastante significante, de modo a repercutir o desequilíbrio do contrato como um
todo, impossibilitando a execução do objeto por uma das partes;

 A formalização de um Termo Aditivo ao contrato é fundamental nos casos de
Reequilíbrio econômico-financeiro e dispensável nos casos de reajustamento de
preços (art. 136, I).
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Novidades quanto ao REAJUSTAMENTO:
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Art. 25, § 7º Independentemente do prazo de duração do contrato, será
obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-
base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser
estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade
de mercado dos respectivos insumos.

A obrigatoriedade de cláusula de reajuste, independentemente da duração prevista do 
contrato, positiva o que outrora já se mostrava como a melhor prática, em face da 

possibilidade, sempre muito real, de Aditivos de Prazo.

A NLL excluiu a antiga possibilidade de marcar a data-base na 
Apresentação das Propostas. Isso torna mais adequados os reajustes, uma 

vez que a Administração costuma se utilizar dos Sistemas Oficiais de 
Referência, que não são atualizados mensalmente.
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Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:
(...)

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do
reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Em que pese a menção expressa à eleição da periodicidade, o dispositivo deve ser 
interpretado à luz da regra lex specialis derogat generali.

A Lei 10.192/2001 segue então impondo a periodicidade anual.

Lei 10.192/2001, Art. 3o Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração
Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão
reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no
que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 1o A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a
partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se
referir.
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O estabelecimento da Periodicidade Anual visa à desindexação da Economia, base do 
Plano Real, em 1994.

Seu contraponto legal segue sendo o Reequilíbrio Econômico-Financeiro.

Não obstante, no meio rodoviário, seguimos no desafio buscar meios de manter 
viáveis os contratos em face dos frequentes, sucessivos e substanciais aumentos 

dos preços dos insumos asfálticos impostos pela Petrobrás.

A rigor, não se trata mais, atualmente, de fato imprevisível – talvez de 
consequências incalculáveis, mas até isso já se mostra discutível. O 

risco é que o Mercado Privado encontre meios alternativos, com custos de 
incertezas embutidos, que cedo ou tarde são repassados à Administração.



Novidades quanto ao REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO:
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Art. 124, II, d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução
do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição
objetiva de risco estabelecida no contrato.

Privilegiou-se o respeito à Matriz de Riscos previamente acordada.
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Art. 124, § 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do caput deste artigo às
contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo
atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

A lei declarou expressamente a necessidade do reequilíbrio nas situações acima 
(relativamente comuns em Obras Rodoviárias), evitando assim quaisquer 

discussões futuras acerca da previsibilidade ou não do fato.
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Art. 131. A extinção do contrato não configurará óbice para o
reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que
será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de
eventual prorrogação nos termos do art. 107* desta Lei.

* O art. 107 trata dos contratos de serviços contínuos
– de modo que eventual desequilíbrio deve ser
resolvido ainda antes de sua renovação.

Outro importante avanço legislativo. Foi a expressão de que o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro pode ser declarado após o término do prazo de vigência. Questão 

relevante em Obras Rodoviárias em face dos sucessivos aumentos de preços da Petrobrás

Perceba-se, entretanto, que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, 
precisa ser realizado durante a vigência contratual.
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A não formalização do pedido de reequilíbrio antes do período assinalado de vigência 
contratual tem efeitos distintos em contratos por escopo e de duração continuada

Contratos de Duração Continuada

Preclusão Lógica.

A realização de ato processual voluntário 
incompatível com o direito a ser pleiteado (no 
caso, a renovação contratual sem o pleito nos 

termos do parágrafo único do art. 107).

Nesse sentido, TCU 
4.365/2014–1ª Câmara

Contratos por Escopo

Renovação automática até o Termo de 
Recebimento Definitivo, que marca, de 

direito, o encerramento do contrato.

Após isso, Preclusão Temporal.

Admite reversão, nos 
termos do art. 223 do CPC.
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CPC
“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando
assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que
lhe assinar.”

Em que pese ser prova de difícil configuração.
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Contraponto: Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 131.

“O parágrafo único do art. 131 determina que o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato. Essa determinação é inconstitucional.
(...) Equivale a estabelecer que, deixando de formular o pleito antes de encerrado o contrato, haveria a
extinção da pretensão de direito material.
O art. 37, inc. XXI, da CF/1988 assegura a preservação das condições originais da proposta. Essa garantia
não comporta limitação por meio de dispositivo legal que torna inviável o exercício da pretensão do
particular.

Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. PP. 1.434.
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“A ausência da formulação de pedido de reestabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro não
representa conduta contraditória com a prorrogação contratual. Inexiste contradição lógica, eis que a
participação da formalização do contrato não é incompatível com a pretensão à recomposição da equação.

Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. PP. 1.435.

Quanto à duração continuada...
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Sublinhe-se, ainda, que controvérsias relacionadas a reequilíbrios econômico-
financeiro dos contratos administrativos podem ser resolvidos por meios 
alternativos, como Arbitragem, nos termos do art. 151, parágrafo único.
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APÊNDICE



A questão dos 
preços dos 
ligantes asfálticos:
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R$ 4.623.382,51
em

R$ 8.387.835,94

55%



Como proceder
aos Reequilíbrios?
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO No 10/DG/DNIT, DE 16 DE MAIO DE 2019 

Art. 1º ESTABELECER os procedimentos e critérios para o reequilíbrio econômico-
financeiro de contratos administrativos decorrente do acréscimo ou decréscimos,
conforme o caso, dos custos de aquisição de materiais asfálticos, assim como para a
abertura de critério de pagamentos objetivando a separação dos insumos asfálticos dos
serviços de pavimentação, além de regulamentar a forma de cálculo dos índices de
reajustamento compostos para misturas comerciais.
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Art. 9º O impacto financeiro a ser considerado no cálculo do reequilíbrio (REF) é a diferença entre “a variação do preço
produtor entre o mês da medição e a data-base, aplicada sobre o valor medido do mês à preços iniciais excluindo-se o lucro
operacional referencial de 5,11% estabelecido pelo Acórdão TCU-Plenário nº 2.622/2013” e “o reajustamento pago na
medição”, calculada mês-a-mês de todos os serviços de aquisições de insumos asfálticos do período considerado, de acordo
com a seguinte equação:

Art. 2º, IV - Preço Produtor - preço médio ponderado semanal praticado pelos produtores e importadores de derivados de petróleo
divulgados pela ANP – Agencia Nacional do Petróleo em seu sítio eletrônico:
http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-produtores

Ou, para emulsões:
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Art. 10. O REF deverá ser realizado nas medições a partir de janeiro de 2019, em
períodos de no mínimo quatro meses, sempre compreendido no interstício
entre as datas de reajustes contratuais.
§ 1o Nos casos em que o contrato se encerrar em prazo inferior a quatro meses do
mês de aniversário, poderá ser aplicado o REF em período único inferior aos quatro
meses previstos no caput.
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CONTATOS:

(61) 4042-0092

elci@newroads.com.br
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facebook.com.br/newroadsconsultoria

@newroadsconsultoria

(11) 91022-1972

Elci Pessoa Junior
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