
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO 

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE 
MARANHÃO (RELATORA):

Trata-se de recurso interposto por UP IDEIAS SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI contra decisão da Diretoria-Geral desta 
Corte, que indeferiu pedido de repactuação do Contrato 30/2018 para prestação de serviços 
especializados na categoria de auxiliar de biblioteca, mediante cessão de mão de obra de forma 
continuada, firmado com percentual de reajuste dos custos e demais regras trabalhistas previstos 
na Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 estabelecida entre o Sindicato dos Publicitários 
de Brasília e o Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal.

Sustenta ter direito à repactuação pretendida, mesmo após o prazo contratual 
estabelecido, tendo em vista que a Convenção Coletiva de Trabalho  2019/2020 somente foi 
homologada em 08/07/2019,  após a extinção do contrato em 1º/07/2019, e ser “direito dos

profissionais que ali laboraram a correção dos salários a partir do mês de abril até o término 

do contrato, sendo o TRF1 responsável solidariamente pelo cumprimento da convenção 

coletiva”. 

Argumenta haver enriquecimento ilícito da Administração ao fazer incidir as 
novas regras da convenção na avença e negar o pedido de repactuação nesses termos (8939855 
e 8939871).

Em face do juízo de retratação negativo, vieram os autos para deliberação 
deste Conselho de Administração (9516741).

Parecer da Assessoria Jurídica (ASJUR) pelo não provimento do recurso 
(9515968).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE 
MARANHÃO (RELATORA):

Trata-se de recurso interposto por UP IDEIAS SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI contra decisão da Diretoria-Geral desta 
Corte, que indeferiu pedido de repactuação do Contrato n. 30/2018, cujo objeto consiste na 
execução de serviços especializados na categoria de auxiliar de biblioteca, mediante cessão de 
mão de obra, de forma continuada, com percentual de reajuste dos custos e demais regras 
trabalhistas previstos na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2018/2019 DF000277/2018, 
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estabelecida entre o Sindicato dos Publicitários de Brasília e o Sindicato das Agências de 
Propaganda do Distrito Federal.

Sustenta ter direito à repactuação pretendida, mesmo após o prazo contratual 
estabelecido, tendo em vista que a CCT 2019/2020 somente foi homologada em 08/07/2019, 
após a extinção do contrato em 1º/07/2019, e ser “direito dos profissionais que ali laboraram a 

correção dos salários a partir do mês de abril até o término do contrato, sendo o TRF1 

responsável solidariamente pelo cumprimento da convenção coletiva”. 

Argumenta haver enriquecimento ilícito da Administração ao fazer incidir o 
percentual de reajuste dos custos operacionais nos termos da CCT 2019/2020, sob pena de não 
pagamentos, e negar o pedido de repactuação (reajuste) nesses termos (8939855 e 8939871).

Não logra êxito a irresignação.

A repactuação de preços é considerada espécie de reajuste utilizada nas 
contratações de “serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra”, e desde que 
observados os seguintes requisitos: a) existência de previsão editalícia e contratual; b)

formulação tempestiva da pretensão e acompanhada de demonstração analítica da alteração dos 
custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo 
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho e; c) respeito ao interregno mínimo de 
um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, a teor do disposto nos arts. 9º 
da Lei n. 10.520/2002, 40, XI, e 55, III, da Lei n. 8.666/93, 5º do Decreto nº 2.271/97 e 57 da 
IN/MPOG n. 05/2017.

Confiram-se a redação dos dispositivos legais em comento:

Lei n. 10.520/2002 – Art. 9. Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as 
normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Lei n. 8.666/93 – Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: [...] XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva 
do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista 
para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do 
adimplemento de cada parcela;

Lei n. 8.666/93 – Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: [...] 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento;

Decreto nº 2.271/97 – “Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

Art. 5º. Os contratos de que trata este Decreto, que tenham por objeto a prestação de serviços 
executados de forma contínua poderão, desde que previsto no edital, admitir repactuação visando 
a adequação aos novos preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a 
demonstrarão analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente 
justificada.

Parágrafo Único. Efetuada a repactuação, o órgão ou entidade divulgará, imediatamente, por 
intermédio do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, os novos 
valores e a variação ocorrida;

Instrução Normativa MPOG n. 05/2017 - Dispõe sobre as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 57. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e 
formação de preços ou do novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que 
fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. [...]
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§ 7º As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência 

do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 

encerramento do contrato.

Como se vê, em se tratando de reajuste com base em acordo, dissídio ou 

convenção coletiva, a solicitação deve ser realizada de maneira tempestiva sob pena de 

preclusão, além de vir acompanhada do respectivo instrumento coletivo, mormente porque o 

art. 54, § 4º, da referida instrução normativa, determina expressamente que a “repactuação deve 

repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos”.

Na mesma linha, a interpretação sistemática das cláusulas contratuais revela 

que, na hipótese em que os custos relativos à mão de obra estiverem vinculados à data-base de 

determinada categoria profissional, o pedido de repactuação deve ser realizado até a data da 

“prorrogação/término da vigência contratual” e estar acompanhado da convenção coletiva que 

o fundamenta – mas caso ainda não realizada ou pendente de registro – competirá à parte 

contratada, sob pena de preclusão ante a demora injustificada na apresentação dos respectivos 

percentuais de reajuste, protestar pela juntada posterior do instrumento coletivo.

A propósito:

13.5.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional, o 

pedido deve estar acompanhado do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta 

o reajuste, conforme for a variação de custos objeto do reajustamento.

13.10. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da 

prorrogação/término de vigência contratual, obedecendo às seguintes disposições: 

13.10.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima 

fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste; e

13.11. Se, embora solicitado o reajuste tempestivamente, só após esse ato for possível fornecer 

respectivos percentuais ou valores, a demora injustificada para essa providência poderá 

implicar preclusão, observado o disposto no subitem 18.3 deste contrato.

18.3. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível proceder aos 

cálculos devidos para fins de reajuste do contrato, caberá à Contratada no ato que manifestar 

anuência com a prorrogação, requerer a inclusão de cláusula no termo aditivo de prorrogação 

garantindo o seu direito ao reajuste, sob pena de preclusão, conforme previsão contida no 

subitem 13.11 deste contrato.

Corrobora a assertiva de que a parte contratante deve diligenciar para que lhe 

seja assegurada a juntada posterior do instrumento coletivo de trabalho, o disposto na cláusula 

13.9 do contrato, permitindo que os valores reajustados sejam aplicados a pedidos de 

repactuação anteriores ao próprio instrumento coletivo de trabalho que lhe deu causa.

Eis a dicção da regra:

13.9. Os novos valores contratuais decorrentes do reajustamento produzirão efeitos:

13.9.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste.

13.9.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão dos próximos reajustes.

13.9.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando o reajuste envolver 

revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, 

convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser 

considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da 

anualidade em repactuações futuras.

Da leitura atenta da norma, verifica-se que a única condição para que os 

valores estabelecidos em razão de novo acordo, convenção coletiva ou sentença normativa 

incidam retroativamente à data do pleito de repactuação, é a existência de cláusula expressa 

nesse sentido no respectivo instrumento coletivo de trabalho.

No caso, o contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados na 

categoria de auxiliar de biblioteca, mediante cessão de mão de obra de forma continuada (com 
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base nas regras trabalhistas estipuladas na CCT 2018/2019 - registrada em 14/06/2018), e teve 
prazo de vigência de 12 meses, contados a partir de 1°/07/2018, tendo sido extinto em 
1º/07/2019 (6343576).

Somente em 17/07/2019, a recorrente formulou pedido de repactuação 
(8578575, 8578622, 8578637, 8578646, 8578665 e 8578688), com fundamento na CCT 
2019/2020 – MTE DF000367/2019, registrada em 08/07/2019 
(8578965, 8578979, 8578991 e 8579005), com efeitos financeiros a contar de 1º/04/2019.

Assim, nos termos da legislação de regência e das cláusulas contratuais, era 
dever da recorrente pleitear tempestivamente a repactuação, indicando o futuro fato gerador do 
reajuste, qual seja, a Convenção Coletiva de 2019/2020, ainda que não registrada, a fim de que 
os novos valores dos custos operacionais fossem aplicados retroativamente, uma vez que – 
assim como na CCT 2018/2019 – consta cláusula expressa de início de sua vigência 
anteriormente a de seu registro no Ministério do Trabalho. Confiram-se trechos das referidas 
convenções coletivas:

Convenção Coletiva de 2019/2020 – Data de registro 08/07/2019

“CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE As partes fixam a vigência da presente 
Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e a 
data-base da categoria em 01º de abril”.

Convenção Coletiva de 2018/2019 – Data de registro 14/06/2018

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE As partes fixam a vigência da presente 
Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de abril de 2018 a 31 de março de 2019 e a 
data-base da categoria em 01º de abril.

Como se vê, ambas as convenções possuem cláusula expressa de data de 
vigência retroativa, autorizando, assim, que eventuais reajustes fossem aplicados 
retroativamente aos contratos com base nelas firmados, mas desde que o pedido de repactuação 

tenha sido formulado tempestivamente, a teor da cláusula 13.9 acima transcrita, o que não se 
constata no caso dos autos.

O indeferimento do pleito de repactuação, portanto, decorreu do estrito 
cumprimento das cláusulas contratuais, bem como da orientação do Tribunal de Contas da 
União, sedimentada no Acórdão 2094/2010, no sentido de que: “O prazo dentro do qual poderá 

o contratado exercer perante a Administração seu direito à repactuação contratual conta-se da 

data do evento que ensejar a repactuação até a data da prorrogação contratual subsequente, se 

for o caso, ou do encerramento do contrato, sendo que se não o fizer de forma tempestiva e, por 

via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar transcorrer o prazo de vigência, ocorrerá 

a preclusão do seu direito a repactuar”.

Na mesma linha, é o parecer TRF1 - ASJUR, adotado pela decisão recorrida:

Portanto, o indeferimento não decorreu de livre vontade do dirigente, mas de imposição 
contratual e de obrigação de cumprir as orientações do TCU. Não por outra razão, expendeu esta 
Assessoria Jurídica no arrazoado que deu sustentação à decisão ora recorrida:

'[...] Em reforço, em caso análogo ao da peticionária — 

repactuação por meio de pedido depois da extinção do 

contrato —, a 2ª Câmara do TCU, no Acórdão 2094/2010, 

emitiu esta recomendação:

'9.5. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da 

Cultura que, em seus editais de licitação e/ou minutas de 

contrato referentes à prestação de serviços executados de 

forma contínua, inclua alerta acerca do prazo dentro do qual 

poderá o contratado exercer, perante a Administração, seu 

direito à repactuação contratual, nos termos previstos no art. 

5º do Decreto nº 2.271, de 1997, qual seja, da data do evento 

que ensejar a repactuação até a data da prorrogação 

contratual subsequente, se for o caso, ou do encerramento do 
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contrato, sendo que se não o fizer de forma tempestiva e, por 

via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar 

transcorrer in albis o prazo de vigência, ocorrerá a 

preclusão do seu direito a repactuar;

Este trecho do voto do relator que redundou nesse Acórdão 

2094/2010 bem reflete a inflexibilidade daquela Corte de 

Contas:

29. Ora, a preocupação da unidade técnica nestes autos 

envolve situação não abarcada naqueles autos, qual seja, 

contrato com vigência encerrada, sem prorrogação, tendo 

ocorrido aumento dos custos (convenção ou acordo coletivo 

de trabalho) do contrato ainda no período de vigência e que 

reste configurado o direito à repactuação, no caso de 

transcorrido o interregno mínimo de um ano, contado na 

forma prevista no edital.

30. De qualquer modo, não vislumbro necessidade de 
alteração do entendimento fixado por esta Corte. A data 
limite para a contratada pleitear a repactuação deve ser a da 
prorrogação ou do encerramento do contrato, conforme o 
caso, na mesma linha de raciocínio desenvolvida no Acórdão 
1827/2008. A expiração do prazo de vigência do contrato 
fulmina o direito à repactuação por preclusão.

Antes, no mesmo voto, explicitou o relator, in litteris:

‘25. Nos aprofundados estudos conduzidos pelo Relator do 

citado processo [Acórdão 1827/2008-Plenário], Ministro 

Benjamin Zymler, e pelo Revisor, Ministro Aroldo Cedraz, 

restou assente que, não obstante se tratar de direito 

intangível da contratada, a repactuação, corresponde, de 

todo modo, a direito disponível, e, como tal, sujeito à 

preclusão’'.

[...] Destarte, tal como se concluiu no Parecer 8765246, diante da expressa previsão contratual 
(13.10 e 13.10.1), da inflexível orientação do TCU e do que dita a IN/Seges/MP 5/2017 em seu 
art. 57, § 7º, forçoso sugerir a manutenção do indeferimento (9515968 – sem negrito no 
original).

Por fim, importante mencionar que, em 24/01/2019, a própria recorrente 
comunicou formalmente seu desinteresse na prorrogação do prazo de vigência do contrato, a 
qual se encerrou em 01/07/2019, sem ressalvar eventual pretensão à repactuação (7785631, 
7870573 e 7870657).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Federal Daniele Maranhão 

Relatora

Documento assinado eletronicamente por Daniele Maranhão, Desembargadora 

Federal, em 16/10/2020, às 15:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da 
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 
verificador 10417945 e o código CRC B4286BC9.
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