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presentação das causas 
mais frequentes de reivin-
dicações em contratos ad-
ministrativos, de um ponto 
de vista da parte responsá-

vel pela implantação de empreendimentos de 
infraestrutura e obras e serviços de grande 
complexidade técnica, como uma referência 
ao planejamento do processo de gerencia-
mento de reivindicações.

OBJETIVO
Este artigo tem por objetivo apresentar as 

causas mais frequentes de reivindicações em 
contratos administrativos para execução de 
empreendimentos de infraestrutura e obras e 
serviços de grande complexidade técnica, tais 
como aeroportos, portos, usinas hidrelétri-
cas, rodovias, obras de arte e de saneamento, 
doravante denominados neste trabalho sim-
plesmente como “empreendimentos de cons-
trução pesada”. O conhecimento de tais cau-
sas é relevante à formulação da estratégia e 
planejamento do processo de gerenciamento 
de reivindicações, concebido na fronteira dos 
atos de identificação, avaliação e formulação 
do plano de respostas aos riscos de execução 
do empreendimento.

São relatados alguns aspectos das rei-
vindicações contratuais e do seu processo 
de gerenciamento, seguindo-se uma breve 
descrição da pesquisa de campo realizada e 
a apresentação dos principais resultados ob-
tidos, relativos ao assunto aqui tratado.

Este artigo foi elaborado como parte 
integrante das atividades acadêmicas do 
programa de doutorado da Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo, na área 
de concentração referente à engenharia de 
construção civil e urbana.

REIVINDICAÇÕES CONTRATUAIS
Na indústria da construção, uma rei-

vindicação é tida como a demanda por algo 
devido, ou que se acredita ser devido, em 
geral resultante de uma ação, orientação ou 
ordem de mudança que contraria os termos 
e condições de um contrato acordado, e que 

Figura 1 - Fluxograma do processo de alteração do contrato
[Fonte: adaptado de Ricardino (2007, p. 47)]
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cidos pela sigla ADR (Alternative Dispute Re-
solution). Os processos de ADR mais conhe-
cidos no Brasil são a mediação, conciliação e 
arbitragem (Tisaka, 2011).

O procedimento de reequilíbrio da 
equação econômico-financeira do contra-
to encerra-se com o Termo de Aditamento 
que consolida as alterações decorrentes da 
readequação de preço, ou ressarcimento de 
ônus incorridos, e/ou a fixação de novo cro-
nograma físico-financeiro contratual, como 
sugere a figura 1.

Qualquer que seja o processo, a negocia-
ção é o único em que as partes atuam sem 
o auxílio de uma terceira parte neutra (Ri-
cardino, 2007, p. 41). As diretrizes de ação 
contidas no Relatório de Recomendação, re-
sultante dos procedimentos de mediação ou 
de conciliação, representam uma nova opor-
tunidade para que as partes voltem a nego-
ciar e superem suas divergências por meio 
do entendimento direto. É importante des-
tacar que a documentação de acontecimen-
tos, feita por meio de registros, constitui a 
principal fonte de evidências na resolução de 
disputas e mitigação de virtuais reivindica-
ções (Wickwire et al., 2003).

GERENCIAMENTO DE REIVINDICAÇÕES
O gerenciamento de reivindicações 

constitui um processo especialmente impor-
tante nos empreendimentos de construção 
pesada em cuja execução as reivindicações 
contratuais desempenham um papel signifi-
cativo. O processo tem por objetivo evitar a 
ocorrência de reivindicações e, sempre que 
isso não for possível, resolvê-las o quanto 
antes, ao menor custo e menor perturbação 
ao andamento do contrato (PMI, 2008).

Esse processo aplica-se ao longo do ciclo 
de construção e divide-se em quatro partes: 
(1) identificação de situações com potencial 
para gerar reivindicações, derivadas do con-
trato ou da sua execução; (2) quantificação 
da situação julgada procedente tendo em vis-
ta compensação adicional, extensão de pra-
zo – ou ambas; (3) prevenção da ocorrência 
de reivindicações mediante reconhecimento 
antecipado de problemas latentes e sua fran-
ca discussão entre as partes, com respeito a 
possíveis alternativas e alterações ao plano 
original; e (4) resolução, mediante negocia-
ção entre as partes, da reivindicação que não 
pôde ser evitada, antes do acionamento de 
processos alternativos de solução de disputas 
previstos no contrato (PMI, 2008).

A correta identificação de situações 
capazes de acarretar reivindicações impõe 
conhecimento suficiente do escopo do em-
preendimento e dos requisitos contratuais. 
Assim, o procedimento inicia-se com a inter-

difere é o fundamento jurídico-conceitual 
invocado. Nos contratos administrativos, a 
teoria da imprevisão. Nos contratos de direi-
to privado, a teoria da base do negócio” (op. 
cit., grifos do autor).

A ocorrência de reivindicações con-
tratuais é comum na indústria da constru-
ção, cujas atividades são desenvolvidas em 
ambientes altamente sensíveis a mudanças 
(PMI, 2008). Muitas reivindicações são le-
gitimadas por negociação direta entre as 
partes, não se desdobrando em disputas. 
Quando as partes falham na negociação di-
reta, surge o litígio que precisa ser resolvi-
do (Ahuja et al., 1994). Visando evitar o in-
gresso em juízo recorre-se a procedimentos 
alternativos de solução de disputas, conhe-

Tabela 1
Alguns exemplos de relações de causa e efeito 

TIPO DE REIVINDICAÇÃO SINAIS DE ALERTA À PARTE CONTRATADA

Caso fortuito ou de força maior

Desastres naturais, incluindo, sem a isso se limitar, inundações, 

terremotos, furacões e outras condições incomuns e severas; guerras e 

outras hostilidades; greves e conflitos trabalhistas.

Aceleração do trabalho
Pedido de conclusão do contrato, no todo ou em parte, antes da data acordada; 

insistência na conclusão na data acordada, a despeito de atrasos justificáveis.

Alteração de grande 

importância

Pedido de execução de serviços que excedem muito o objeto do contrato, ou 
cuja especificação é completamente diferente da especificação contratual.

Alteração construtiva
Alteração de serviço contratual sem emissão de Ordem de Mudança; 
exigência de execução diferente da forma prevista no contrato, ou 
recusa de aceitar a execução conforme o contrato.

Especificações defeituosas

Erros ou omissões nos desenhos ou especificações contratuais; 

impossibilidade ou extrema dificuldade em executar requisitos do 

contrato; dimensões incorretas.

Atraso em aprovações
Demora desarrazoada em aprovar desenhos, cronogramas, amostras ou 

outros itens submetidos em conformidade com as estipulações contratuais.

Atraso na emissão de

Ordem de Mudança

Demora desarrazoada em emitir Ordem de Mudança, causando desperdício 

de tempo ou de recursos (materiais, mão de obra e equipamentos).

Atraso na emissão de

Ordem de Início

Falha na emissão de Ordem de Início da execução do contrato ou de serviços 

na data prevista no contrato; demora desarrazoada na emissão de Ordem de 

Início, quando o contrato não prevê data específica para esse fim.

Condições locais inesperadas
Circunstâncias físicas do local de execução divergentes daquelas 

descritas nos documentos contratuais, ou extraordinárias ou incomuns.

Interferência na execução

Ações, indecisões ou instruções da parte contratante, que interferem, 

interrompem, atrasam ou perturbam o andamento dos trabalhos como 

planejado pela parte contratada.

Supervisão inadequada

Falha da parte contratante em supervisionar o andamento dos trabalhos 

no campo; supervisores da parte contratante são inacessíveis para 

tratar problemas rotineiros durante a execução.

[Fonte: extraído e adaptado de Brams e Lerner (1996, p. 464-468)]

não pode ser economicamente resolvida en-
tre as partes (PMI, 2008).

O objetivo da reivindicação é restaurar a 
equação de equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, pactuada pelas partes na sua 
assinatura. “Para que surja o direito ao ree-
quilíbrio do contrato (e correspondente de-
ver da outra parte de reequilibrar o contrato) 
é necessário que o fato que provocou o de-
sequilíbrio tenha sido imprevisível (ou pre-
visível mas de consequências incalculáveis) e 
se contenha na álea extraordinária do negó-
cio”, afirma Amaral (2010, p. 190, grifos do 
autor). Ainda segundo o mesmo autor, esse 
conhecimento essencialmente orientado aos 
contratos administrativos também é aplicá-
vel a contratos de direito privado. “O que 
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tratuais, como acredita a parte reclamante 
(PMI, 2008).

Vale lembrar que publicações acadêmi-

cas a respeito da aplicação sistêmica do pro-
cesso de gerenciamento de reivindicações 
são escassas, particularmente as que tratam 
de pesquisas avançadas, nos cenários inter-
nacional e nacional, especialmente neste úl-
timo (Ricardino, 2007).

CAUSAS E TIPOS MAIS
FREQUENTES DE REIVINDICAÇÕES
Amaral (2010) acentua que um contrato 

administrativo pode ser desequilibrado pela 
ocorrência de fatores internos ou externos 
ao contrato, e escreve o que segue.

Os fatores internos são aqueles atribu-
íveis à contratante, tais como alterações de 
projeto e atraso na liberação de áreas previs-
tas no contrato. Os fatores externos abran-
gem: a) fato do príncipe, que é toda atua-
ção estatal que repercute indiretamente ao 
contrato, tais como aumento e redução de 
tributos, alteração de política cambial ou de 
política ambiental e intervenção nos preços 
(planos econômicos); b) os fatos incluídos na 
teoria da imprevisão, tais como surto infla-
cionário, sujeições imprevistas, força maior 
(greve abusiva, incêndio provocado por ter-
ceiros) e caso fortuito (chuvas inesperadas, 
índice pluviométrico anormal) – (op. cit., p. 
190, grifos do autor).

Segundo Brams e Lerner (1996), suple-
mentado por Kaye (2003), há numerosos indí-
cios de causas prováveis de reivindicações, tais 
como: serviços com desenhos e/ou especifica-
ções técnicas insuficientemente detalhados; 
serviços adicionais não previstos nos desenhos 
e especificações contratuais; serviços fora do 
escopo contratual; modificação no cronogra-
ma físico de execução; ação que perturbe ou 
interrompa a execução dos serviços; qualquer 
forma de aceleração do cronograma físico; 
compactação de serviço do qual a parte con-
tratada, por força de circunstâncias além do 
seu controle, executa grande soma de traba-
lhos em prazo menor que o previsto.

Os mesmos autores propõem uma lista de 
diversos tipos de reivindicações, associando a 
elas os respectivos fatores (“sinais de alerta”) 
cuja ocorrência tem potencial para gerá-las. 
A lista serve como alerta antecipado, deven-
do ser consultada diariamente no campo tão 
logo dificuldades na execução do contrato se 
verifiquem ou se tornem evidentes. Algumas 
dessas relações de causa e efeito são exempli-
ficadas no quadro da tabela 1.

ASPECTOS DA PESQUISA 
REALIZADA E DOS RESULTADOS OBTIDOS

Tendo em vista o objetivo primário nes-
te estágio da pesquisa, de apresentar um 
conjunto mínimo de referências que orien-
te o planejamento do processo de geren-

pretação do contrato e seus anexos, seguida 
da descrição documentada da situação que 
ultrapassou os limites das obrigações con-

Tabela 2
Causas consideradas de extrema frequência em reivindicações

CAUSAS POSIÇÃO
FREQUÊNCIA DE

RESPOSTAS (EM % )

FREQUÊNCIA

ACUMULADA (EM %)

Mudança do escopo

pela Contratante
1ª 11,22 11,22

Atraso em desapropriações 2ª 10,83 22,05

Atraso na liberação

de áreas de trabalho
3ª 10,64 32,69

Atraso em aprovações

da Contratante
4ª 9,86 42,55

Geologia 5ª 8,32 50,87

Atraso de pagamento

da Contratante
6ª 7,54 58,41

Aceleração do prazo 7ª 5,61 64,02

Atraso na emissão

de Ordem de Serviço
8ª 5,61 69,63

Condições locais 

diferentes das previstas
9ª 5,22 74,85

Especificação técnica incorreta 

ou insuficiente
10ª 5,22 80,07

Condições climáticas adversas 11ª 4,84 84,91

Gestão omissa ou desordenada 
da Contratante

12ª 3,68 88,59

Interferências subterrâneas 
imprevistas

13ª 2,91 91,50

Envolvimento de novas 
garantias e deveres

14ª 1,55 93,05

Alteração da política cambial 15ª 1,35 94,40

Mudança de legislação 16ª 1,35 95,75

Greve 17ª 1,35 91,10

Suspensão de trabalho pela 
Contratante

18ª 0,97 98,07

Surto inflacionário 19ª 0,77 98,84

Guerra, insurreição
e outras hostilidades

20ª 0,58 99,42

Inundação 21ª 0,39 99,81

Abalo sísmico 22ª 0,19 100,00

[Nota: Há uma semelhança de motivo e consequência entre “atraso em desapropriações” (2ª posição de 
frequência de respostas nesta tabela) e “atraso em liberações de áreas de trabalho” (3ª posição)]

Art Eng Gerenciamento 615.indd   92 25/06/2013   17:07:48

 I ENGENHARIA

WWW.BRASILENGENHARIA.COM ENGENHARIA 615 / 2013 93

contrato, ensejadores de reivindicações.
A investigação foi realizada junto a em-

presa privada de engenharia e construção, 
integrante de importante organização de 
origem brasileira, de negócios diversificados 
e atuação de abrangência mundial. Assim, 
a pesquisa reflete o ponto de vista da parte 
contratada. A técnica de investigação esco-
lhida para realizar o levantamento de campo 
foi a da utilização de questionário, estrutura-
do em seis seções de assuntos, contendo 30 
questões no total. A maioria das questões é 
de formato fechado, e as demais, de formato 
aberto, não possuem categorias pré-fixadas 
de respostas, dando ao entrevistado ampla 
liberdade para respondê-las. Partindo dos 
rótulos das questões, os respondentes foram 
solicitados a colocar suas opiniões na catego-
ria apropriada da escala subjetiva contínua de 
cinco categorias de frequência: “rara”, “pou-
ca”, “frequente”, “muita” e “extrema”.

O questionário da pesquisa foi enca-
minhado a uma população-alvo de 1.319 
potenciais respondentes. Destes, 742 inicia-
ram o questionário e 411 concluíram-no em 
todas as suas seções, sendo esta a amostra 
selecionada para tabulação das respostas, 
em razão da interdependência das questões 
formuladas nas diversas seções do questio-
nário. 80,7% dos respondentes são gradua-
dos em engenharia. A amostra selecionada 
assegura 94,7% de confiabilidade nos dados 
obtidos, com 4% de margem de erro, face ao 
universo amostral considerado.

Do referencial teórico utilizado como su-
porte das questões da entrevista, destacam-
se os trabalhos de Brams e Lerner (1996); 
KAYE (2003); Manuele (1996); Meagher 
(1996); Ricardino (2007); e Tisaka (2011). As 
tabelas 2 e 3 exibem os resultados apurados 
em questão pertinente a este artigo, relativa 
às causas mais frequentes de reivindicações. 
O questionário ofereceu aos respondentes 
um conjunto total de 22 opções de resposta, 
sendo 12 delas relativas a causas internas e 
as demais a causas externas ao contrato.

A tabela 2 apresenta as respostas válidas 
às causas consideradas de “extrema frequên-
cia” pelos respondentes, sendo a mudança do 
escopo pela contratante a primeira dessas cau-
sas, e a tabela 3, as respostas válidas à soma 
das causas assinaladas na categoria “muita 
frequência” e na categoria “extrema frequên-
cia”; neste caso, atraso na liberação de áreas 
de trabalho foi o primeiro motivo apontado. 
Verifica-se pouca inversão de posição entre as 
causas indicadas nas tabelas 2 e 3.

A representatividade do conjunto se-
lecionado das dez primeiras causas é de 
80,07% na tabela 2, e de 75,05% na tabela 
3. Destaca-se ainda que nove das dez pri-

Tabela 3
Causas consideradas de muita e de extrema frequências em reivindicações

CAUSAS POSIÇÃO
FREQUÊNCIA DE

RESPOSTAS (EM % )

FREQUÊNCIA

ACUMULADA (EM %)

Atraso na liberação de áreas 

de trabalho
1ª 10,75 10,75

Atraso em aprovações da 

Contratante
2ª 9,93 20,68

Atraso em desapropriações 3ª 9,39 30,07

Mudança do escopo pela 

Contratante
4ª 8,30 38,37

Aceleração do prazo 5ª 6,82 45,19

Geologia 6ª 6,66 51,85

Atraso de pagamento da 

Contratante
7ª 6,39 58,24

Atraso na emissão de Ordem 

de Serviço
8ª 6,11 64,35

Especificação técnica incorreta 

ou insuficiente
9ª 5,51 69,86

Condições locais diferentes das 

previstas
10ª 5,19 75,05

Condições climáticas adversas 11ª 4,69 79,74

Gestão omissa ou desordenada 
da Contratante

12ª 4,42 84,16

Interferências subterrâneas 
imprevistas

13ª 3,23 87,39

Alteração da política cambial 14ª 2,78 90,17

Envolvimento de novas 
garantias e deveres

15ª 2,18 92,35

Mudança de legislação 16ª 1,97 94,32

Greve 17ª 1,58 95,90

Suspensão de trabalho pela 
Contratante

18ª 1,47 97,37

Surto inflacionário 19ª 1,09 98,46

Inundação 20ª 0,76 99,22

Guerra, insurreição e outras 
hostilidades

21ª 0,49 99,71

Abalo sísmico 22ª 0,29 100,00

[Nota: Há uma semelhança de motivo e consequência entre “atraso em liberação de áreas de trabalho” (1ª 
posição de frequência de respostas nesta tabela) e “atraso em desapropriações” (3ª posição)]

ciamento de reivindicações, realizou-se um 
levantamento de campo com a finalidade 

de investigar as causas mais frequentes de 
ocorrência de fatos internos ou externos ao 
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meiras causas frequentes de reivindicações 
são atribuíveis à parte contratante. Os resul-
tados reforçam a afirmação de Fogel, de que 
em geral as reivindicações “não decorrem de 
falhas técnicas, resultam da falta de geren-
ciamento” (2009, p. 212).

Os dados procedentes do levantamen-
to de campo mostram-se em conformidade 
com o referencial teórico da pesquisa, re-
velando divergências pouco significativas 
quando comparados entre si.

CONCLUSÃO
Em contratos para execução de em-

preendimentos de infraestrutura e obras e 
serviços de grande complexidade técnica, 
em que é alta a probabilidade de ocorrerem 
mudanças, a correta prática do gerencia-
mento de reivindicações é um dos processos 
imprescindíveis à preservação da equação 
de equilíbrio econômico-financeiro do con-
trato, bem como ao seu restauro, no caso 
da ocorrência de fatos extraordinários que 
perturbem ou mesmo impeçam o seu normal 
andamento.

O processo de gerenciamento de reivin-
dicações – cujo propósito é evitar a ocorrên-
cia de pleitos e, quando isso não for possí-
vel, buscar resolvê-los o quanto antes – terá 
maior eficácia se for precedido da acurada 
identificação de situações potencialmente 
perigosas, capazes de colocar o contrato em 
risco ao afetar o respectivo patamar de equi-
líbrio econômico-financeiro planejado.

Nesse sentido, a identif icação das 
possíveis categorias ou tipos de reivin-
dicações às quais a implantação de um 
determinado empreendimento estará mais 
sujeita, por força de sua natureza e de-
mais condições de contorno a ela asso-
ciadas, permitirá: (i) um monitoramento 
do desempenho do contrato com foco 
mais preciso em potenciais ofensores; (ii) 
maior capacidade de detecção da ocor-
rência de desvios potencialmente capazes 
de colocar em risco o patamar de equi-
líbrio econômico-financeiro, a partir da 
identif icação de ofensores passíveis de 
serem associados a estas categorias de 
reivindicações (“alertas antecipados”); 
e (iii) maior capacidade de reação, pre-
ventiva ou corretiva, a estas situações de 
desvio da condição de equilíbrio econô-
mico-financeiro do contrato.

Portanto a capacidade de considerar, 
desde a fase de planejamento da implan-
tação de um empreendimento, os tipos de 
reivindicações com maior possibilidade de 
ocorrência, torna-se um fator crítico à ma-
nutenção da sua equação de equilíbrio (a 
condição de equilíbrio econômico-finan-

ceiro estabelecida no início da execução do 
contrato também é conhecida como patamar 
da qualidade esperada) na execução e até o 
encerramento do contrato.

Os processos de gerenciamento da im-
plantação do empreendimento serão tão 
mais eficientes e eficazes se, ao longo do seu 
ciclo de vida, forem previamente orientados 
para o tratamento de categorias de desvios 
capazes de desequilibrar o contrato, permi-
tindo respostas mais rápidas e precisas, con-
dição crítica à preservação ou restauração 
do patamar de qualidade esperado para im-
plantação do empreendimento.
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