
 
 

 
 

PARECER JURÍDICO Nº 0111/2018 

Objeto: Manifesta-se sobre o Ofício nº 32/2018, remetido pela Presidência do Samae de Gaspar, 

nos Autos do Procedimento Administrativo nº 074/2018 – Apreciação do pedido de reequilíbrio 

econômico financeiro do Contrato nº 07/2017 

 

1. A princípio convém destacar que por meio do Ofício nº 32/2018, datado de 02 de 

Julho de 2018, a Presidência do Samae de Gaspar, solicita uma Consulta Técnica à Agência 

Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR), acerca do pedido de reequilíbrio 

econômico financeiro do Contrato nº 07/2017, protocolado pela empresa Transólido Transporte de 

Resíduos Ltda.  

Com o recebimento do citado Ofício, o Ilmo Sr. Diretor Geral da AGIR abriu vistas 

deste à Gerência de Saneamento e ao Setor Jurídico desta Agência de Regulação (AGIR).  

 

2. Assim é que instado a se manifestar sobre o teor do Ofício supra citado, este 

Assessor Jurídico procedeu uma rápida análise aos Autos do Procedimento Administrativo nº 

074/2018, o qual foi instaurado aos 03.07.2018, e cujo objeto é a apreciação do pedido de 

reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 07/2017.  

Tal análise, mesmo que superficial, faz-se necessário para a prolação deste Parecer, o 

qual visa, enfim, subsidiar a decisão do Sr. Diretor Geral da AGIR.  

 

3. Neste jaez, e antes de proceder ao cotejo sobre o objeto que permeia o Ofício em 

questão, sobreleva destacar que o reajuste dos contratos administrativos firmados pela Administração Pública 

direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverá pautar-se pela 

observância dentre outras normatizações legais, pelo que preconiza a Lei nº 10.192/01 e, também com aquelas 

que não conflitarem, com as disposições da Lei 8.666/93.   
 

Atente-se, por oportuno, o que dispõe o art. 3º, caput, da Lei 10.192/2001: 
 

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. 

 

Neste diapasão, é todo contundente destacar, que as normas gerais que regulamentam os 

reajustes dos preços praticados nos contratos administrativos, encontram-se atualmente disciplinados artigos art. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm


 
 

 
 

40, inc. XI, art. 55, inc. III, da Lei nº 8.666/93 e  artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, e também pelos demais 

normativos que regem os contratos administrativos em geral.  

 

4.  Neste jaez, feitas as considerações inaugurais, traz-se a cotejo o conceito e 

fundamentos legais aplicáveis à REVISÃO, para a qual é aplicável o que dispõe o artigo 38 da Lei nº 

11.445/07, cuja redação é a seguinte verbis: 

  

Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação 

dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários 

e a reavaliação das condições de mercado; 

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, 

fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ 1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades 

reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. 

§ 2º Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive 

fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e 

qualidade dos serviços. 

§ 3º Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de 

outras empresas do setor. 

§ 4º A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos 

usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não 

administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.  
 

 

5.  Ou seja, da simples leitura que se faz da redação do artigo 38, § 1º da Lei nº 11.445/07, 

se extrai que a revisão prescinde da tomada de inúmeros procedimentos administrativos, que implicarão, 

inclusive, na reavaliação das condições de prestação de serviços, cujas pautas serão definidas pelas respectivas 

entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços; o que lamentavelmente 

não ocorreu no Procedimento Administrativo em questão, quiçá pelos documentos e informações trazidos pelo 

Samae de Gaspar; que embora formule um pedido de consulta técnica sobre o pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato nº 07/2017, trata-se em verdade de verdadeira revisão extraordinária.  

 

6.  Para oportunizar o esclarecimento e melhor conceituação das terminologias e 

diferenciações aplicáveis aos institutos do REAJUSTE e REVISÃO, faz-se de todo prudente trazer a cotejo as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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ponderações feitas pelo advogado Kleber Martins de Araújo
1
, que a despeito do assunto, manifestou-se nos 

seguintes termos:  

“...Todas as vezes que a equação econômico-financeira for abalada, passando uma 

das partes a sofrer um ônus excessivo perante a outra, não desejado quando do pacto, o 

princípio da pacta sunt servanda é relativizado, tendo lugar a aplicação da cláusula 

"rebus sic stantibus", que ordena a necessidade de reequilibrá-la. Sendo variadas as 

espécies de fatos que podem ensejar o rompimento da equação econômico-financeira 

do contrato, variadas, também, são as formas permissivas do reequilíbrio. 

a) revisão: a revisão tem lugar sempre que circunstância extraordinária e 

imprevisível, ou previsível de efeitos incalculáveis, comprometer o equilíbrio do 

contrato administrativo, para adequá-lo à realidade, mediante a recomposição dos 

interesses pactuados. Aplica-se aqui a teoria da imprevisão, buscando-se fora do 

contrato soluções que devolvam o equilíbrio entre as obrigações das partes; 

b) reajuste: o reajuste tem lugar quando ocorram previsíveis elevações dos preços 

dos bens, serviços ou salários, face à instabilidade econômica. Não se aplica aqui a 

teoria da imprevisão, porque ditos fatos são previsíveis e que, por isso mesmo, devem 

estar expressos no contrato as formas de reajuste. Em outras palavras, o próprio 

contrato dará a solução para o reequilíbrio; 

c) correção monetária: ocorre em virtude do processo inflacionário e da 

desvalorização da moeda. É aplicada como fator de atualização do valor da moeda, 

independentemente de estar prevista no contrato, que deverá, no entanto, expressar 

qual o fator de correção que será utilizado.” 

 
 

7.  Enfim, o que se dessume de tudo quanto instrui o citado Ofício nº 32/2018, do 

Samae de Gaspar, é que esta Autarquia Municipal pretende seja ouvida a AGIR, para que se manifeste 

sobre o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 07/2017, protocolado pela empresa 

Transólido Transporte de Resíduos Ltda.  

Em suma, expõe o Samae de Gaspar, que a empresa Transólido solicitou o pedido de 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 07/2017, alegando o aumento do preço dos 

combustíveis, o incremento da quilometragem das rotas de coleta e, em decorrência do aumento dos 

custos de manutenção, cujo pleito de recomposição de preços assim o foi postulado no percentual de 

5,97% sobre o valor do serviço de coleta convencional e 8,08% sobre o valor do serviço de coleta 

seletiva.  

                                                             
1 ARAÚJO, Kleber Martins de. Contratos administrativos: cláusulas de reajuste de preços e reajustes e índices 

oficiais. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 58, 1 ago. 2002. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/3132 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2002
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/8/1
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/8/1
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/8
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002
http://jus.com.br/revista/texto/3132/contratos-administrativos-clausulas-de-reajuste-de-precos-e-reajustes-e-indices-oficiais


 
 

 
 

Acrescenta ainda, que em complemento a empresa anexou um complemento ao 

pedido de reequilíbrio, em razão da publicação da nova convenção coletiva de trabalho 

SC000927/2018 do Sindicato dos Condutores dos Veículos e Trabalhadores nas Empresas de Logística 

e de Transportes de Carga e Passageiros de Blumenau (SINTROBLU), que reajustou o salário base da 

categoria de motorista de caminhão compactado em 20,29%.  

 

8. Consta ainda do referido Ofício, que o Samae de Gaspar analisou o pedido com 

base nas informações prestadas e chegou aos percentuais de aumento de 9,41% sobre o serviço de 

coleta convencional e 13,05% para a coleta seletiva; superiores, portanto, ao pleito.  

E para emprestar guarida aos percentuais apurados pelo Samae de Gaspar, anexou ao 

Ofício, o Memorando Interno nº 23/2018, por meio do qual a Diretora de Resíduos Sólidos, concluiu 

ao final pelo deferimento do pedido e a aditivação do contrato nos percentuais elencados na 

Tabela 11, assim:  

 

Instrui ainda o Ofício em análise, um CD com arquivos digitais, composto de 4 

partes, a saber: parte 01: parecer da Diretora de Resíduos Sólidos do Samae de Gaspar; parte 02: 

tabelas diversas divulgadas Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com 

o preço dos combustíveis praticados no Estado de Santa Catarina; parte 03: complemento ao pedido 

de reequilíbrio formulado pela empresa Transólido Transportes de Resíduos Eireli EPP, em razão da 

publicação da nova convenção coletiva de trabalho SC000927/2018 do Sindicato dos Condutores dos 

Veículos e Trabalhadores nas Empresas de Logística e de Transportes de Carga e Passageiros de 

Blumenau (SINTROBLU), que reajustou o salário base da categoria de motorista de caminhão 

compactado em 20,29%; parte 04: pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado pela 

empresa Transólido Transportes de Resíduos Eireli EPP.  

 

9. Conclui-se, portanto, que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato nº 07/2017, está calcado nos seguintes fatos e fundamentos, a saber: 

 Aumento do preço dos combustíveis; 

 Incremento da quilometragem das rotas de coleta; 



 
 

 
 

  Aumento dos custos de manutenção, e; 

 Publicação da nova convenção coletiva de trabalho SC000927/2018 do Sindicato 

dos Condutores dos Veículos e Trabalhadores nas Empresas de Logística e de 

Transportes de Carga e Passageiros de Blumenau (SINTROBLU), que reajustou 

o salário base da categoria de motorista de caminhão compactado em 20,29%. 

 

10. Assim, sem adentar profundamente na discussão acerca dos motivos supra 

citados, e se estes seriam por assim dizer ensejadores do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro 

do Contrato nº 07/2017, faz-se contundente destacar que a juízo deste subscritor, salvo entendimento 

em contrário, é no sentido de que as razões constantes do item 9 supra, deveriam ser melhor 

esmiuçadas e também acompanhadas de uma melhor instrução probatória, porquanto é certo que as 

informações e documentos que foram enviadas à esta Agência de Regulação (AGIR), não permitem 

num juízo de cognição sumária, responder a consulta técnica pretendida pelo Samae de Gaspar; 

mesmo que se admita que a manifestação da AGIR tenha conotação apenas opinativa, não importando, 

enfim, em decisão deliberativa a influenciar a tomada de decisão pela Autarquia Consulente.  

 

11. Assim, é de certa forma prudente e necessário que sejam solicitadas maiores 

informações e detalhamentos ao Órgão Consulente (Samae de Gaspar), para que somente após estas 

diligências e remessa das informações solicitadas, é que se possa exarar um parecer mais aprofundado 

acerca do questionamento formulado. 

Isto posto, sugere-se a remessa de Ofício ao Samae de Gaspar, para que remeta à 

AGIR os seguintes documentos e informações complementares: 

 

a) Apresentar a fotocópia do protocolo do requerimento formulado pela empresa 

Transólido Transporte de Resíduos Ltda, junto ao Samae de Gaspar, ou então a 

solicitação desta última para o aumento da quilometragem/rotas nos serviços de 

coleta de lixo convencional e seletiva; Justificativa: para melhor análise do 

pleito relativo ao incremento da quilometragem das rotas de coleta, notadamente 

porque é relativamente exíguo o lapso temporal que transcorreu entre a assinatura 

do Contrato nº 07/2017 e o pleito de reequilíbrio, a justificar o aumento do 

percentual de 9% (nove por cento) na média de quilometragem mensal;  

 



 
 

 
 

b) Apresentar as notas fiscais e demonstrativos contábeis que atestem o impacto 

financeiro ocasionado pelo aumento no preço dos combustíveis; Justificativa: 

aferir com a precisão necessária o percentual exato e o impacto financeiro que o 

aumento do preço dos combustíveis ocasionou nos serviços de coleta de lixo 

convencional e seletiva, notadamente se considerarmos as políticas econômicas 

editadas recentemente que desoneraram a carga tributário sobre o preço do óleo 

diesel;  

 

c) Apresentar os demonstrativos contábeis que atestem o impacto financeiro 

ocasionado pela publicação da nova convenção coletiva de trabalho 

SC000927/2018 do Sindicato dos Condutores dos Veículos e Trabalhadores nas 

Empresas de Logística e de Transportes de Carga e Passageiros de Blumenau 

(SINTROBLU), que reajustou o salário base da categoria de motorista de 

caminhão compactado em 20,29%; Justificativa: aferir com a precisão 

necessária o percentual exato e o impacto financeiro que tal aumento do piso 

salarial do motorista ocasionou nos serviços de coleta de lixo convencional e 

seletiva objeto do Contrato nº 07/2017; 

 

d) Outros documentos e informações relevantes ao esclarecimento do pleito de 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 07/2017.  

 

12. Para tanto, sugere-se que a Autarquia Consulente seja instada a apresentar os 

documentos e informações supra, entre outras que a Gerência de Estudo Econômico-Financeiro da 

AGIR assim entender como relevantes em sua manifestação sobre este pleito.  

É a Análise e manifestação apresentada, a qual submete a apreciação e decisão pelo 

Sr. Diretor Geral, para suas ponderações e acréscimos que entender como necessários.  

 

Blumenau/SC, 20 de Julho de 2018. 

 

 

Luciano Gabriel Henning 

Assessor Jurídico da AGIR 

 OAB-SC 15.101  


