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MECANISMOS DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DE CONTRATOS ADMINITRATIVOS 

DEFINIÇÕES E NOVAS IMPLICAÇÕES COM BASE NA IN Nº 05/2017 

 

Thais Cavalcanti Silva de Melo1 

 

RESUMO 

 

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato é intangível e protegido por princípio constitucional. A 
relação entre encargos e vantagens assumidas inicialmente pelas partes deve ser preservada ao longo 
da execução contratual. Sempre que o equilíbrio for rompido, a sua recomposição deverá ser promovida 
pela Administração. Para tanto, dois principais mecanismos são utilizados: quando da variação 
periódica de preços e do efeito inflacionário, utiliza-se o reajuste em sentido estrito ou a repactuação; 
quando da ocorrência de eventos supervenientes extraordinários, de cunho imprevisível ou de efeitos 
incalculáveis, aplica-se a revisão. Com o advento da nova IN nº 05/2017 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, consolida-se os conceitos e aplicação dos mecanismos de reequilíbrio 
econômico-financeiro de contratos, no âmbito da Administração Pública Federal. Ainda, encontra-se a 
forma de previsão e execução concomitante dos instrumentos de reajuste e repactuação nos contratos 
administrativos de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra.  

 

Palavras-chave: Contratos Administrativos. Reajuste. Repactuação. Revisão. 

 

Introdução 

 

O ordenamento jurídico prevê mecanismos diversos para a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos A ideia de equilíbrio 

provém da relação de igualdade formada pelas obrigações assumidas pelo 

contratante no momento do ajuste e pela compensação econômica que lhe 

corresponderá (BANDEIRA DE MELLO, 2015).  

A equação econômico-financeira é intangível e tem expressa previsão e 

proteção constitucional, não podendo ser alterado nem mesmo por lei. Está previsto 

no artigo 37, inciso XXI da Constituição da República, que determina que a equação 

formada entre os encargos e as vantagens do contrato é estabelecida no momento da 

                                                           
1 Formada em Nutrição pela Universidade Católica de Brasília em 2009, atualmente possui cargo 

público efetivo de Analista Judiciário – Área Administrativa do Superior Tribunal de Justiça – STJ, com 
lotação na área de contratos administrativos. 
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apresentação da proposta e deverá ser preservada durante toda a execução do 

ajuste.  

A Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública - 

assegurou a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato nos 

art. 57, § 1º; art. 58, I, §§ 1º e 2º; e art. 65, II, d, § 6º. Em complemento, estipulou a 

obrigatoriedade de previsão, no edital e no contrato, do critério de reajuste do custo 

contratual, desde a data da apresentação da proposta até o período de adimplemento 

(art. 40, XI e art. 55, III). 

Como bem salienta Carvalho Filho (2015, p. 201 e 202), "o efeito principal 

desse verdadeiro postulado contratual é o de propiciar às partes a oportunidade de 

restabelecer o equilíbrio toda vez que de alguma forma mais profunda for ele rompido 

ou, quando impossível o restabelecimento, ensejar a própria rescisão do contrato". 

Trata-se de uma garantia reforçada em favor do particular, visto que assegura 

a manutenção da relação original entre encargos e vantagens, configurando uma 

contrapartida às competências anômalas da Administração Pública, também 

chamadas de cláusulas exorbitantes (JUSTEN FILHO, 2016). 

Cabe ressaltar, no entanto, que a tutela ao equilíbrio-financeiro dos contratos 

não protege apenas o particular. É também um direito da Administração, decorrente 

dos princípios da eficiência e da isonomia, pois a segurança ao particular possibilita a 

obtenção de melhores propostas, apenas por reduzir os riscos imprevisíveis ou de 

consequências incalculáveis. Assim, a própria Administração é beneficiada, visto que 

se os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos 

danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. Essa proteção 

resulta na redução geral dos preços pagos pelo Estado no conjunto de suas 

contratações (JUSTEN FILHO, 2016).   

Para as diversas formas de rompimento da equação econômico-financeira, 

existem também variados mecanismos para recompor o equilíbrio, em que se 

destacam os usuais reajuste e revisão de preços, que serão objeto de análise mais 

detalhada no presente trabalho. 

Além da legislação e doutrina, este artigo também abordará a norma infralegal 

que disciplina o assunto no âmbito público e funciona como um manual de como 

conduzir os processos de contratação de serviços continuados pela Administração 

Pública. Trata-se da Instrução Normativa nº 05 de 26 de maio de 2017 editada pela 

Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – 
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SEGES/MP que revogou a conhecida Instrução Normativa nº 02/2008, também do 

Ministério do Planejamento, que manteve sua eficácia até 23 de setembro de 2017, 

regulando os processos autuados ou registrados até a referida data. 

 

Desenvolvimento 

 

Inicialmente, convém registrar que inexiste, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, uniformidade na utilização da terminologia dos mecanismos que 

consolidam o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.  

A norma constitucional não utiliza a expressão “equilíbrio econômico-

financeiro”, mas refere-se à “manutenção das condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei”. São encontradas nas decisões administrativas e judiciais, bem como 

na doutrina denominações variadas de institutos ligados a este conceito, tais como 

revisão, recomposição, reajuste, realinhamento, repactuação, atualização e correção 

monetária (MOREIRA, 2012). 

Apesar da ausência de uniformidade acerca da nomenclatura utilizada, no 

entanto, a doutrina reconhece dois grupos destinados à manutenção da equação 

econômico-financeira, quais sejam: a revisão dos preços, amparada pelo art. 65, II, 

“d” da Lei nº. 8.666/93 e que tem como causa a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis; e o reajuste em sentido amplo, 

com fundamento no art. 40, XI, da mesma lei de licitações, e que têm como causa a 

inflação. Dentro dessa última categoria se inserem duas espécies: o reajuste em 

sentido estrito e a repactuação (DUARTE; ALMEIDA, 2013). 

Nesse sentido, tanto o reajuste como a revisão podem ensejar alteração no 

valor a ser pago ao contratado, em sentidos e mecanismos diferentes, conforme 

descrito a seguir.  

 

1. Reajuste 

Previsto no inciso XI do artigo 40 e no inciso III do artigo 55 da Lei nº 8.666/93, 

como indicação obrigatória no edital e também como cláusula contratual, o reajuste 

tem como objetivo refletir a variação efetiva do custo de produção desde a data da 

proposta até o adimplemento de cada parcela. 

O reajuste (ou reajustamento) é medida convencionada entre as partes a fim 

de evitar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro ocorrido durante a 
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execução do contrato, em razão das elevações do mercado, da desvalorização da 

moeda ou do aumento geral dos salários ocorridos no período (MEIRELLES, 2016). 

Destaca-se que o reajuste de preços não se confunde com atualização 

monetária. Bandeira de Mello (2015) distingui-os bem ao afirmar que, na correção 

monetária, o valor devido permanece o mesmo, alterando apenas a quantidade de 

moeda que expressa o mesmo valor; enquanto no reajuste aumenta-se o valor do 

pagamento. Assim, por serem distintos e com finalidades diversas, os mecanismos 

podem coexistir. 

O reajuste pode ser entendido como em sentido amplo, também chamado de 

reajustamento, com as espécies reajuste em sentido estrito (ou stricto senso) e 

repactuação, detalhados abaixo. 

 

 1.1 Reajuste (stricto senso) 

O reajuste em sentido estrito é destinado ao restabelecimento da equação 

econômico-financeira rompida pelas variações inflacionárias ou da economia. Surge 

do consenso inicial das partes e é devido em contratos que superam o período de um 

exercício. (SCATOLINO; CAVALCANTE FILHO, 2015) 

Para tanto, há a fixação de índice geral ou específico (ex.: IPCA/IBGE ou IGP-

DI/FGV) que incide sobre o preço após determinado período, via de regra, doze 

meses, com efeitos para o futuro. Computa-se o prazo de doze meses contados da 

data inicial da proposta, ou do orçamento a que ela se refere, conforme determina o 

inciso XI, art. 40, da Lei 8.666/93. 

A cláusula de reajuste, portanto, prevê um ajuste automático do valor dos 

pagamentos à variação do preço dos insumos. Este ajuste decorre de fórmula ou 

sistema preestabelecidos, atrelados a índices oficiais que tem como base dados 

oficiais ou publicados por instituições de alta credibilidade (BANDEIRA DE MELLO, 

2015). 

1.2 Repactuação 

Na repactuação, a recomposição é efetivada com base na variação de custos 

de insumos previstos em planilha de custos da qual se originou o preço. É aplicável 

apenas aos contratos de serviços contínuos, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 

10.192/2000 e o art. 5º do Decreto nº 2.271/1997, que trata da terceirização de 

serviços. 
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A repactuação que vise o aumento de despesa não é permitida antes de 

decorrido um ano de vigência do contrato, observando ainda que é necessária 

previsão no edital e no contrato bem como deve ser acompanhada de variação 

analítica da variação dos custos do contrato, devidamente justificada (SCATOLINO; 

CAVALCANTE FILHO, 2015). 

A Instrução Normativa nº 05 de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – SEGES/MP, fornece a 

seguinte definição ao termo repactuação: 

ANEXO I - DEFINIÇÕES 

XX – REPACTUAÇÃO: forma de manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato que deve ser utilizada para serviços continuados com 

dedicação exclusiva da mão de obra, por meio da análise da variação dos 

custos contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatório com 

data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do 

mercado, e com data vinculada ao Acordo ou à Convenção Coletiva ao qual 

o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra. 

Desta feita, a repactuação está relacionada aos contratos de natureza 

continuada, que forem objeto de renovação, em especial aos serviços com dedicação 

exclusiva de mão de obra, tendo em vista que o acordo ou convenção coletiva de 

trabalho é o principal fator a ser considerado em sua aplicação. 

Quanto à sua qualificação, é considerada uma espécie de reajuste, já que 

guarda a característica da anualidade obrigatória para a sua concessão. Contudo, 

como bem explicou Justen Filho (2016), a repactuação assemelha-se à revisão quanto 

ao seu conteúdo, já que trata de uma negociação entre as partes relativa à variação 

de encargos efetivamente ocorrida. Ela não é automática e nem vinculada a qualquer 

índice setorial, mas se examina a real evolução dos custos do particular. 

 

2. Revisão 

Diferentemente do reajuste, que já é prefixado para neutralizar um fato certo, 

a revisão, também conhecida como recomposição de preços, deriva da ocorrência de 

alteração extraordinária e supervenientes nos preços, também conhecida como álea 

econômica extraordinária e extracontratual.  

Esta decorre da Teoria da Imprevisão, que consiste na superveniência de 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
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maior, caso fortuito ou fato do príncipe, conforme descrito no art. 65, inciso II, alínea 

“d” da Lei de Licitações.  

Ainda, a lei citada, no art. 65, § 5º se reporta, expressamente à revisão de 

preços enquanto trata do Fato do Príncipe (ato ou medida instituída pelo próprio 

Estado): 

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data 

da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 

contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme 

o caso. 

Conforme Meirelles (2016), é obrigatória a revisão do contrato quando a 

alteração do projeto ou cronograma de sua execução, impostas pela Administração, 

aumentam os custos ou encargos do particular; ou quando atos do Governo ou 

dificuldades materiais específicas passam a onerar, extraordinariamente, o 

cumprimento do contrato, tornando inexequível o ajuste inicial. Não se trata de 

reajustamento de preço presente no contrato, mas da revisão do próprio ajuste diante 

de circunstâncias e fatos imprevisíveis. 

Importante salientar que a revisão de preços envolve a verificação dos custos 

que efetivamente oneraram o particular, bem como a comprovação de algum evento 

imprevisível e superveniente capaz de desequilibrar o custo estimado e o existente, 

para tão somente ser adotada providência destinada a reduzir o encargo ou ampliar 

as vantagens, recompondo o equilíbrio da relação original (JUSTEN FILHO, 2016). 

 

Nova IN nº 05/2017 e os contratos administrativos com dedicação exclusiva de 

mão de obra 

 

Com o advento da nova Instrução Normativa nº 5 de 2017, que revogou a 

Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão em sua nova estruturação trouxe uma visão mais 

contemporânea a ser aplicada nos contratos administrativos de âmbito federal. 

Com 78 artigos, destaca-se para o presente estudo o Capítulo V – Da Gestão 

do Contrato. A subseção VI trata especificamente da repactuação e do reajuste dos 

contratos administrativos, com vários artigos já anteriormente presente na IN nº 

02/2008, e algumas novidades à temática. 
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Já no primeiro artigo, observa-se um novo texto não presente na norma 

anterior, e trata da indicação do critério de reajustamento de preços no ato 

convocatório e no contrato, in verbis: 

Art. 53. O ato convocatório e o contrato de serviço continuado deverão indicar 

o critério de reajustamento de preços, que deverá ser sob a forma de reajuste 

em sentido estrito, com a previsão de índices específicos ou setoriais, ou por 

repactuação, pela demonstração analítica da variação dos componentes dos 

custos.  

No artigo acima indicado percebe-se uma consolidação acerca das definições 

dos mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, bem como de 

suas aplicações, quando em conjunto com o art. 54 e art. 61, que tratam, 

respectivamente, da repactuação e do reajuste em sentido estrito, ambos como 

espécies do reajuste contratual.  

O maior destaque para o normativo, no entanto, se dá na possibilidade de 

aplicação concomitante das espécies de reajuste nas contratações de serviço 

continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.  

Cabe ressaltar que, regra geral, o reajuste e a repactuação não devem ser 

aplicados de forma cumulativa sobre os mesmos itens, conforme as bases legais e 

normas anteriormente detalhadas.  

Ainda, a periodicidade anual para aplicação do reajuste tem com marco inicial 

a data limite da apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir (art. 

3º, § 1º, Lei º 10.192/2001). Assim, para aplicação do reajuste stricto senso, a 

contagem da anualidade refere-se à data em que ocorre a realização da sessão 

pública da licitação; já na repactuação, a contagem inicia-se com a data do orçamento 

a que se refere a proposta, assim entendido o acordo, convenção ou dissídio coletivo 

de trabalho, para os custos decorrentes da mão de obra (art. 55, IN nº 05/2017).  

Em contratos de serviços continuados, no entanto, em que haja dedicação 

exclusiva de mão de obra bem como o fornecimento de materiais (como o serviço de 

limpeza, por exemplo), é possível que a repactuação seja aplicada conforme data 

base do acordo/convenção/dissídio para a mão de obra, e o reajuste seja aplicado 

nos materiais e equipamentos com a aplicação do índice de correção monetária 

escolhido.  

Dessa forma, em um mesmo contrato é possível observar as duas espécies 

de reajustamento de preços. Para tanto, é necessário que o contrato defina os 
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montantes de mão de obra e insumos de forma separada, para que os fatos geradores 

sejam distintos e prazo de aplicação possa ser contado em momentos diferentes. 

Essa solução está presente no §2º do art. 53, abaixo transcrito: 

Art. 53 

(...) 

§ 2º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem 

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajuste 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. 

Este entendimento é corroborado pelas hipóteses de dispensa de realização 

de pesquisa de mercado constante no ANEXO IX da IN nº 05/2017. A vantajosidade 

econômica da prorrogação contratual dos serviços de prestação continuada fica 

assegurada, e a pesquisa de mercado dispensada, quando houver previsão contratual 

de repactuação para os itens envolvendo a folha de salários, baseada em convenções 

coletivas de trabalho, concomitante com a previsão de reajuste dos itens de insumo, 

com base em índices oficiais previamente definidos. Ressalta-se que o texto foi 

incorporado à IN nº 02/2018, e replicada na IN nº 05/2017, após as recomendações 

proferidas pelo Tribunal de Contas da União – Acórdão TCU nº 1.214/2013 – Plenário. 

Destaca-se, por fim, que nos casos em que o valor dos contratos de serviços 

continuados seja predominantemente formado pelos custos dos insumos, poderá ser 

adotado o reajuste em sentido estrito (§4º, art.61, IN nº 05/2017). 

 

Conclusão 

 

O equilíbrio econômico-financeiro contratual é um valor com proteção 

constitucional, possui previsão legal e é um direito das partes envolvidas no contrato 

administrativo. Protege tanto o particular, garantindo o preço justo e corrigido durante 

a vigência contratual, quanto a Administração Pública, possibilitando a obtenção de 

proposta mais vantajosa. 

Dentre as modalidades para reestabelecer o equilíbrio perdido durante a 

execução contratual, destacam-se o reajuste em sentido amplo e a revisão de preços. 

Enquanto o reajuste objetiva a proteção do preço em relação à desvalorização 

provocada pela inflação (variação dos custos por oscilações ordinárias da economia), 
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a revisão preserva os preços das variações extraordinárias ou anormais, provocadas 

por fatos extracontratuais, supervenientes à apresentação da proposta e, em geral, 

imprevisíveis ou de consequências incalculáveis. 

No entanto, por serem distintas, ambas podem coexistir. Ainda, alguns 

contratos preveem as duas formas de reajustamento (reajuste em sentido estrito e 

repactuação), indicando as parcelas sobre as quais incidirá, conforme orientado pela 

IN nº 05/2017 – SEGES/MP.  

O reequilíbrio econômico-financeiro, portanto, em cada um de seus institutos, 

deve ter seus critérios e condições conhecidos e criteriosamente analisados pelo 

gestor administrativo, representante da Administração Pública. Assim, quando 

aplicado a contento, é um instrumento que permite a prorrogação de vigência aos 

contratos administrativos sem prejuízo ao erário, garantindo a segurança, a justiça e 

o pleno atendimento ao interesse público. 
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