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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE

RUA 10, ESQ. COM RUA 9, QUADRA F-07, LOTES 82/62, SETOR OESTE. CEP 74.120-020

 
PARECER n. 053/2020/CJU-GO/CGU/AGU

 
NUP: 21005.000538/2017-09
INTERESSADOS: UNIÃO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
(LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO - LANAGRO - GO)
ASSUNTOS: CONTRATO ADMINISTRATIVO. DÚVIDA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMENTA: Contrato Administrativo. Repactuação. Convenção Coletiva de Trabalho. Negociação
entre empregador e empregados. Planilha de custos e formação de preços. Verificação analítica,
pela Administração, dos itens que podem ser legalmente majorados. Vedação de aumento linear
sobre o valor total. Necessidade de disponibilidade de recursos orçamentários suficientes. Parecer
nº AGU/JTB 01/2008, aprovado pelo Presidente da República, ao qual fica vinculada toda a
Administração Pública Federal (artigos 40, § 1º e 41 da Lei Complementar nº 73/93). Instrução
Normativa nº 5/2017. Comprovação da pertinência com os preços de mercado. Inviabilidade da
repactuação se se confirmar que a contratada ainda não concedeu aumento de salário de seus
empregados após 01º/03/2019, e até o pedido em que solicitou a repactuação.

 
 
 
 
 
 
 
 

1. O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária submeteu, a esta Consultoria Jurídica da União, além de
termo aditivo atinente à supressão, analisado no parecer anterior, consulta acerca de possibilidade de repactuação do
Contrato nº 01/2018, quanto a duas funções a que a convenção coletiva delegou à negociação entre empregador e
empregados eventual aumento a ser concedido.

 
2. No edital da licitação se estipulou a Convenção Coletiva nº 277/2017 como a que foi utilizada para o
valor estimado dos salários de secretária-executiva e secretário (técnico de nível médio), e considerando que para essas
funções não foram definidos os pisos salariais naquela convenção coletiva, efetivou-se pesquisa de mercado para a
apuração do valor estimado da remuneração desses profissionais:

 
 



19/03/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/395471095

https://sapiens.agu.gov.br/documento/395471095 2/6

 
 

“A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a contagem da
anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foram utilizadas as
seguintes convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:
7.2.2.1. Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com o número de registro no MTE
GO0002772017, para os cargos de secretária(o) executiva(o), secretário (técnico de nível médio),
digitador, contínuo e copeiro; GO0002792017, para o cargo de telefonista e; GO0002452017 para
o cargo de motorista de automóveis;
7.2.2.1.1. Para a remuneração dos cargos de secretária(o) executiva(o) e secretário (técnico de
nível médio), considerando que não foram definidos pisos salariais em Convenção Coletiva,
foram considerados os valores obtidos em pesquisa de mercado de R$ 3.805,11 (três mil
oitocentos e cinco reais e onze centavos) e R$ 2.058,41 (dois mil cinquenta e oito reais e quarenta
e um centavos), respectivamente.
7.2.2.2. Categorias profissionais que serão empregadas no serviço dentro da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO): 2523-05 - Secretária(o) executiva(o), 3515- 05 - Secretário
(técnico de nível médio), 4222-05 - Telefonista, 4121-10 - Digitador, 4122-05 - Contínuo, 7823-
05 - Motorista de automóveis, 5134-25 - Copeiro.” (Edital SLI-LANGO 3223585 SEI
21005.000538/2017-09 / pg. 169-187)
 

 
 
 

3. Por meio do Despacho 428 (3057503) SEI 21005.000538/2017-09 / pg. 106-107, justificou-se a
estimativa do piso salarial para as funções de secretária-executiva e secretário – técnico de nível médio acima do indicado
na Convenção Coletiva utilizada como parâmetro na licitação, sendo realizada pesquisa de mercado para a definição da
estimativa do piso salarial dessas atividades, uma vez que se sustentou que “as atribuições dos postos licitados não
correspondem aos cargos da família 4221, notadamente ao profissional 4221-05 - Recepcionista secretária. Considerando
que não há definição de um piso salarial para secretária(o) executiva(o) e secretário (técnico de nível médio) na CCT,
realizamos a pesquisa salarial sintetizada na planilha SEI nº 2647861 para estabelecer salário referencial para as
categorias. Isso porque a cláusula terceira da convenção, que trata dos pisos salariais para as diversas categorias,
estabelece o valor de R$ 1.124,93 (um mil cento e vinte e quatro reais e noventa e três centavos) para o cargo de
recepcionista bilíngue e secretária, que se enquadra na família 4221 - Recepcionistas do Código Brasileiro de Ocupações,
e não nas famílias 2523 - Secretárias(os) executivas(os) e afins e 3515 - Técnicos em secretariado, taquígrafos e
estenotipistas, as quais pertencem os cargos de secretária(o) executiva(o) e secretário (técnico de nível médio),
respectivamente.

 
4. A Convenção Coletiva de Trabalho GO0002772017 (2647706) SEI 21005.000538/2017-09 / pg. 328-359
já estabelecia que para profissionais com remuneração acima da constante de  tabela de sua cláusula terceira ou para
funções não constantes dessa cláusula, o aumento dependeria de livre negociação e concessão, estipulação que se
manteve na Convenção Coletiva nº 156/2019 (Convenção Coletiva de Trabalho GO000156/2019 (9834201) SEI
21005.000538/2017-09 / pg. 142-180).

 
5. A cláusula sexta do Contrato nº 01/2018 admite expressamente a repactuação (Contrato 1/2018 A.C.M.D.
(4231200) SEI 21005.000538/2017-09 / pg. 104-111), restando estabelecido o prazo mínimo de 01 (um) ano para as
repactuações, seguindo o que rege a legislação sobre o assunto (artigo 3º, § 1º da Lei nº 10.192/01; artigo 5º do Decreto nº
2.271/97; e artigos 38 e 39 da Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
aplicável em razão do tempo em que realizada a licitação):

 
 
 

“6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada
no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado,
competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando
memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da
CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis
da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008.
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6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito
ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessários à execução do serviço.
6.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à
época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
6.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para
apresentação das propostas constante do Edital.
6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.
6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos
de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá
ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
6.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra;
6.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação
legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
6.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos
custos sujeitos à variação de preços do mercado;
6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE
ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo
de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
6.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
6.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções
coletivas que não tratem de matéria trabalhista.
6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da
categoria profissional abrangida pelo contrato.
6.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a
variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos
preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
6.13.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
 6.13.2. as particularidades do contrato em vigência;
6.13.3. a nova planilha com variação dos custos apresentados;
6.13.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas
ou outros equivalentes;
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6.13.5. índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma
parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e
Formação de Preços da Contratada.
6.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada
pela CONTRATADA.
6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
6.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
6.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
6.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo,
dissídio ou convenção coletiva, 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.
6.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
 6.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
6.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovação da variação dos custos.
6.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.”

 
 
 
 

6. O Termo Aditivo 1/2019 Contrato 1/2018 - ACMD (6701196) SEI 21005.000538/2017-09 / pg. 65-68
assegurou o direito à preservação de reajuste/repactuação, em suas cláusulas primeira e quinta, sendo que o termo aditivo
foi assinado em 01/03/2019, e a nova Convenção Coletiva de Trabalho GO000156/2019 2019/2021 foi registrada no
Ministério do Trabalho em 29/03/2019, o que implicou a inserção dessa previsão, sendo abordada no Parecer nº 16/2019
(fls. 1982-1988 do arquivo em PDF).

 
7. Posteriormente, a contratada apresentou planilhas para repactuação e requereu posicionamento acerca da
repactuação para os cargos de secretária-executiva e secretário técnico, que depende de livre negociação conforme
Convenção Coletiva, sendo sugerida a aplicação do IPCA ou ICV (Ofício - ACMD (9834190) SEI 21005.000538/2017-
09 / pg. 115).

 
8. O órgão consulente, quanto ao pedido de repactuação para essas funções, registrou:

 
 
 
 

“Em relação aos postos de secretária(o)-executiva(o) e secretária técnica de nível médio, em
primeira análise, o pleito para atualização do salário-base por meio de aplicação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE ou Índice de Custo de Vida - ICV/DIEESE não
parece encontrar guarida no ordenamento jurídico vigente, visto que o art. 7º, inciso I, do Decreto
nº 9.507/2018, veda expressamente a indexação de preços por índices gerais nas hipóteses de
alocação de mão de obra. Paralelamente, a CCT GO000156/2019 indica em sua cláusula terceira,
parágrafo quarto, que o percentual de reajuste dos empregados que percebam salários acima de R$
1.975,85 (mil e novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) será objeto de livre
negociação e concessão. Dessa forma, no atual cenário de restrição de gastos pela União,
inclusive com congelamento de remuneração aos servidores públicos do Poder Executivo Federal,
entende-se que qualquer reajuste oriundo de livre negociação entre empresa e seus empregados
não deve ser repassado a esta Administração, a não ser que decorra de obrigações trabalhistas.
Nesse ponto especificamente, cabe consulta à Consultoria Jurídica da União em Goiás - CJU-GO
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para esclarecer se a negativa de reajuste para os cargos de secretária(o)-executiva(o) e secretária
técnica de nível médio representa ofensa à CCT e à legislação trabalhista no caso concreto.”

 
 
 
 

9. De início, o indeferimento de eventual repactuação por aumento derivado de livre negociação não teria
razão por causa de restrição de gastos pela União, inclusive com congelamento de remuneração aos servidores públicos
do Poder Executivo Federal, porque não são fatores a impedir uma repactuação. Claro que essas questões não impedem
uma negociação com a contratada, buscando o não repasse ao contrato do aumento dado pela empresa a seus empregados,
ou uma repactuação em valores menores do que o aumento que tenha concedido a seus empregados, se efetivamente
houve esse aumento. São negociações normais entre o Poder Público e empresas terceirizadas, inclusive para redução de
valor de contratos, em momentos de crise.

 
10. Por sua vez, a aplicação direta e simples de índices, sim, é vedada, nessa situação, até porque o contrato
prevê a repactuação, que difere do reajuste em sentido estrito, mediante aplicação de índices gerais para os serviços sem
dedicação exclusiva de mão de obra.

 
11. No entanto, o contrato tem previsão da possibilidade de repactuação, desde que obedecidos os seus
requisitos.

 
12. Definida a Convenção Coletiva aplicável (sindicatos representantes das partes) desde a realização da
licitação, e que essa prevê eventual reajuste de salário mediante livre negociação e concessão, haveria, em tese, o direito à
repactuação se acertado entre empregador e empregados determinado aumento para os seus salários, mas dependente de
demonstração do aumento concedido mediante negociação, e ainda de confirmação pela Administração se houve o
reajuste efetivo na remuneração dos empregados, além de  pesquisa de preços, de modo a comprovar suficientemente que
o novo valor dos salários são pertinentes aos praticados no mercado.

 
13. Registre-se que não é competência, nem cabe ao Poder Público autorizar aumento de salário de
empregados de empresas terceirizadas, definindo eventual percentual de aumento, como indica e requer a contratada.

 
14. A livre negociação, inclusive quanto à concessão ou não de aumento, e seu percentual, ocorre entre
empregador e empregados, exclusivamente.

 
15. Se há concessão de aumento, mediante negociação, a contratada deve formular pedido de repactuação à
contratante, para que esta analise a pertinência da repactuação, inclusive quanto ao novo valor, se compatível com os
preços de mercado, mediante a suficiente pesquisa de preços, de modo a verificar se também houve aumento similar no
âmbito de outras empresas.

 
16. Se constatado que não tem pertinência com os preços de mercado o aumento concedido pela contratada,
não haveria fundamento para a repactuação, situação em que a contratada arcaria exclusivamente com o aumento
concedido, sem repassar para a Administração.

 
17. Nessa linha de pensamento, delineada desde o início, a preclusão de solicitar a repactuação restaria
afastada até a assinatura do termo aditivo de prorrogação do ano de 2020, porque se ressalvou o direito no primeiro termo
aditivo, e a Administração não analisou ainda o pedido realizado pela contratada, tanto que o submete agora a esta
Consultoria.

 
18. De qualquer sorte, para a análise do requerimento de repactuação a contratada precisa comprovar que
houve negociação e foi concedido aumento a seus empregados, demonstrando esse aumento, mediante apresentação de
recibos de pagamentos ou documentos similares que demonstrem o aumento concedido e pago, no tempo oportuno, antes
do primeiro pedido de repactuação (agosto de 2019), com efeitos a partir de 01º/03/2019. Se nenhum aumento foi
negociado e pago a seus empregados,  nesse tempo referido, atinente ao ano de 2019, não haverá direito à repactuação.

 
19. Se porventura houver a comprovação de reajuste e pagamento desse reajuste a seus empregados, depois
de 01º/03/2019, o qual tenha sido concedido até o pedido de repactuação (agosto de 2019), caberá ao órgão consulente
analisar os documentos e planilhas, inclusive o efetivo pagamento desse aumento aos empregados, pelos meios idôneos e
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necessários que comprovem o reajuste de salário depois da Convenção Coletiva de 2019, e realizar pesquisa de preços
com várias empresas para verificar a pertinência do novo valor com os preços de mercado à época (não se pode aceitar
aumentos se a média de preços à época pago por outras empresas é menor do que o concedido pelo empregador – o
Estado não pode pagar mais ou por qualquer aumento, em qualquer valor, que a empresa decida conceder, por entender
que irá repassar para a Administração), e decidir pelo deferimento ou não da repactuação; ou negociação para não se
repassar o aumento ao contrato, ou repassar em menor valor do que o efetivamente concedido aos empregados, ainda que
compatível o aumento concedido com os preços de mercado.

 
20. Em caso de estarem presentes os requisitos para eventual repactuação, nos termos acima esquadrinhados,
após as pertinentes comprovações e análise técnica, a autoridade competente deve decidir, autorizar ou não de forma
expressa e justificada a repactuação, com a indicação dos motivos que fundamentem a repactuação, tudo a constar dos
autos, antes do efetivo apostilamento, ou conter declaração de concordância com os fundamentos da manifestação
técnica/administrativa que tenha realizado a respectiva análise acerca da repactuação, de acordo com o artigo 50, § 1º da
Lei nº 9.784/99.

 
21. Reafirme-se que não restará viável eventual repactuação se a contratada conceder o aumento apenas
agora de forma retroativa a seus empregados, ou se realizado depois do pedido de repactuação em agosto de 2019, porque
já realizada outra prorrogação de prazo de vigência, no ano de 2020, e a contratada já possuía, antes dessa última
prorrogação, todas as condições de ter negociado e concedido efetivo aumento a seus empregados, depois do registro da
convenção coletiva no Ministério do Trabalho, em março de 2019, havendo preclusão nessa situação pela superveniência
da prorrogação do ano de 2020 sem que tivesse concedido aumento a seus empregados. E não se pode alegar a
inexistência de preclusão porque o pedido de repactuação ainda estaria sob análise da Administração, considerando que se
a contratada não concedeu aumento antes da nova prorrogação, isso não é responsabilidade da Administração, haja vista
que não compete ao órgão consulente autorizar previamente determinado aumento de remuneração de empregados da
contratada e seu valor, para depois a contratada concretizar o aumento. Quando solicitou a repactuação deveria já
comprovar o aumento a seus empregados, e ao que tudo indica, em face do requerimento da empresa contratada, não teria
havido a concessão de aumento, tanto que menciona dois percentuais possíveis de serem aplicados. E pedido de
repactuação sem sequer comprovar o aumento de salário dos empregados há de ser indeferido, da mesma maneira.
Confirmando-se, então, que realmente a contratada não aumentou o salário de seus empregados após 01º/03/2019, e até o
pedido em que solicitou a repactuação, eventual aumento agora, retroativo a março de 2019, será por seu exclusivo ônus,
sem direito à repactuação.

 
22. Assim sendo, o deferimento ou não da repactuação dependerá do que restou explicado e recomendado
neste opinativo.

 
23. Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2019, devolvam-se os autos ao Laboratório Federal de Defesa
Agropecuária.

 
 

Goiânia, 18 de março de 2020.
 
 

ENÉAS VIEIRA PINTO JÚNIOR
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) 21005000538201709 e da chave de acesso 09957ab5
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