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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DO TOCANTINS
CONSULTORES E ADVOGADOS DA UNIÃO

AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO QUADRA 402 SUL CONJ 01 LOTE 13 CEP: 77021.622 PLANO DIRETOR SUL PALMAS-TO

 
NOTA n. 00028/2019/CJU-TO/CGU/AGU

 
NUP: 25026.000888/2016-99
INTERESSADOS: NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO TOCANTINS (NEMS/TO)
ASSUNTOS: MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Trata-se de consulta formulada pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Tocantins
(NEMS/TO) acerca do termo inicial para a concessão de reajuste em sentido estrito na celebração do terceiro termo aditivo
ao Contrato nº 06/2016, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia pela empresa OI S/A.

 
2. Em suma, questiona o órgão interessado se o marco inicial para a concessão do reajuste, com base no Índice
de Serviços de Telecomunicações - IST, deve ser contado da data da apresentação da proposta - o que ocorreu em
20/07/2016 -, ou da data que vinha sendo aplicada desde a primeira prorrogação, a qual levou em consideração o período de
junho de 2016 a maio de 2017, e assim sucessivamente. 

 
3. Eis o sucinto relatório.

 
4. De início, é importante enfatizar que o termo inicial para a concessão de reajuste em sentido estrito é tratado
em vários dispositivos legais, sendo que todos eles trazem a mesma conclusão, qual seja, no sentido de que a data a ser
observada é da apresentação das propostas, vejamos:  

 
5. O artigo 2º da Lei nº 10.192/2001, inicialmente, trata da possibilidade de concessão de reajuste por índices
de preços gerais ou setoriais nos contratos de prestação de serviços continuados firmados pela Administração Pública, desde
que observado o interstício mínimo de um ano, confira-se :

 
Art. 2o É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos
de prazo de duração igual ou superior a um ano.
 

§ 1o É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade
inferior a um ano.
 

6. O mesmo diploma legal, em seu artigo 3º, estabelece que a periodicidade anual para fins de concessão de
reajuste deverá ser contada a partir da data limite de apresentação da proposta ou do orçamento a que se referir, senão
vejamos:
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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.

 
 

7. Já o Decreto nº  9.507/2018, que trata da execução indireta, mediante contratação, de serviços da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista
controladas pela União, também traz normas acerca da concessão de reajuste em sentido estrito nos contratos públicos,
confira-se:

 
Art. 13. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de serviço continuado sem
dedicação exclusiva de mão de obra, consiste na aplicação de índice de correção monetária
estabelecido no contrato, que retratará a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de
índices específicos ou setoriais.
 
§ 1º É admitida a estipulação de reajuste em sentido estrito nos contratos de prazo de duração igual
ou superior a um ano, desde que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
 

 
8. Por seu turno, a Instrução Normativa SEGES nº 05/2017 também traz a mesma orientação ao tratar do
matéria, senão vejamos: 

 
Art. 61. O reajuste em sentido estrito, como espécie de reajuste contratual, consiste na aplicação de
índice de correção monetária previsto no contrato, que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.
 
§ 1º É admitida estipulação de reajuste em sentido estrito nos contratos de prazo de duração igual ou
superior a um ano, desde que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
 
§ 2º O reajuste em sentido estrito terá periodicidade igual ou superior a um ano, sendo o termo
inicial do período de correção monetária ou reajuste, a data prevista para apresentação da
proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou, no caso de novo reajuste, a data a
que o anterior tiver se referido.

 
 

9.  Da análise do dispositivo supracitado, infere-se que o mesmo foi eloquente ao estabelecer que, em se
tratando de novo reajuste, deverá levar-se em consideração a data a que o anterior tiver se referido, de sorte que, em caso de
sucessivos reajustes, levar-se-á sempre em consideração a data em que fora realizado o primeiro.   

 
10. Por fim, a própria Advocacia-Geral da União possui entendimento consolidado sobre o assunto esposado na
Orientação Normativa nº 24, publicada no DOU de 14/12/2011, in verbis:

 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº  24:
O CONTRATO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO
DE OBRA DEVE INDICAR QUE O REAJUSTE DAR-SE-Á APÓS DECORRIDO O
INTERREGNO DE UM ANO CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA.

 
 

11. Finalmente, para uma melhor compreensão, colaciona-se a doutrina de Jessé Torres Pereira Junior[1]:
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"Versando sobre contratos a longo prazo, buscou o legislador fazer com que a Administração Pública
estabelecesse a periodicidade para que a equação econômico financeira permanecesse equilibrada de
tempos em tempos. A Lei nº 10.192/01, dispondo sobre medidas complementares ao Plano Real,
reputa nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade
inferior a doze meses, prazo mínimo que deve ser observado para devolver ao negócio a paridade
entre os encargos do particular e a remuneração paga originalmente pela Administração.
Ilustra-se com a hipótese de um contrato cujo objeto seja a prestação de serviços contínuos com
vigência de de doze meses, prorrogáveis até o limite de sessenta meses (art. 57, II, da Lei nº
8.666/93), tendo sido fixado o reajuste do valor contratual por índice geral de preços. Ou de um
contrato para execução de obra, com vigência superior a doze meses, cujo índice de reajuste seja o
INCC, tendo como termo a quo para a contagem do período de doze meses, ambos os casos, a data
da proposta, ofertada em 5 de julho de 2008. Em 5 de julho de 2009 o contratado fará jus ao reajuste,
que, nessas hipóteses - previsão contratual de índices oficiais consagrados com objetos determinados
-, será concedido pela Administração independentemente de pedido expresso do contratado."

 
 

12. Ante o exposto, com base em todos os dispositivos colacionados, conclui-se que o marco inicial adequado
para a concessão de reajuste em sentido estrito com base no Índice de Serviços de Telecomunicações - IST, no contrato em
epígrafe, deverá ser a data de apresentação da proposta pela empresa contratada, qual seja, 20/07/2016, de sorte que o
primeiro reajuste seria devido a partir de 20/07/2017, e assim sucessivamente, observado, em todos os casos, o período
mínimo de 12 (doze) meses para fins de aplicação do índice de correção. 

 
13. É a manifestação.

 
 
 
 
Palmas, 24 de julho de 2019.
 
 
 
 
 

JOÃO GILVAN GOMES DE ARAÚJO FILHO
ADVOGADO DA UNIÃO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 25026000888201699 e da chave de acesso d52ae1b5

Notas

1. ^ PEREIRA JUNIOR. Jessé Torres. Limitações Constitucionais da atividade contratual na administração pública.
Sapucaia do Sul: Notadez.2011, p. 58-60.
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