
 

 

 

PARECER JURÍDICO Nº 079/2017 

Referente ao Procedimento Administrativo nº 009/2014 – Pedido de 
prorrogação da concessão (Contrato nº 003/2003), referente aos serviços 
públicos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos 
domiciliares, prestados pela concessionária Recicle no município de 
Guabiruba/SC 

 

I - Identificação 

De: Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR 

Para: Heinrich Luiz Passold e Vanessa Fernanda Schmitt – Diretor Geral e Diretora 

Administrativa da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos do Médio Vale do Itajaí – AGIR.  

Objeto: Análise e prolação de parecer jurídico sobre o pedido de prorrogação da 

concessão (Contrato nº 003/2003), referente aos serviços públicos de coleta, 

transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, prestados pela 

Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda, no município de 

Guabiruba/SC. 

Órgão Consulente: Diretoria Geral e Administrativa da AGIR.  

  

II – Breve Sinópse dos Fatos 
 

1. A princípio convém destacar que a empresa Recicle Catarinense 

de Resíduos Ltda – concessionária responsável pelo serviço público de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, 

comerciais e os derivados do serviço de saúde no município de Guabiruba/SC -, 

enviou a esta Agência de Regulação, por meio de ofício datado de 20 de novembro de 

2017 e recebido em 22 de novembro de 2017, a análise do pedido de prorrogação de 

prazo contratual referente ao Contrato de Concessão nº 003/2003; tudo enfim sob o 

argumento de necessidade de amortização de investimentos. 

Alega a Concessionária que em 17 de junho de 2016 solicitou 

renovação do referido contrato sendo que o Poder Concedente respondeu de forma 

favorável aos 31 de janeiro de 2017; cujos argumentos utilizados pela  

Concessionária foram no sentido de que esta iniciou investimentos no Aterro 



 

 

 

Sanitário, estrutura operacional e preparou planejamento para recebimento de 

inadimplência, tudo a teor do Ofício encaminhado a Agir. 

Assim, e segundo o relato da Concessionária, foram realizados 

investimentos ao longo do período da ordem de R$ 2.760.265,50 (dois milhões, 

setecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) 

para os próximos 15 (quinze anos), sendo que no dia 14 de agosto de 2017, recebe 

notificação enviada pelo Município de Guabiruba denunciando acerca da suposta 

impossibilidade de renovação contratual.  

 

2. Por fim, a Concessionária apresenta os valores e as razões e 

justificativas a embasar o pedido de renovação do referido contrato, informando, 

outrossim, como margem de lucro o percentual de 8% (oito por cento).  

Anexa ao pedido de renovação contratual os seguintes documentos: 

planilha de investimentos considerando o atendimento ao município de Guabiruba, 

Ofício de solicitação de renovação de contrato datado de 16 de julho de 2016, Ofício 

nº 005/2017/AJ, referente a resposta do município de Guabiruba e a notificação 

extrajudicial deste quanto a necessidade de realização de novo processo licitatório.  

É o breve e necessário relato das informações que merecem destaque, 

reportando-se, outrossim, as bem lançadas razões constantes do Parecer 

Administrativo nº 044/2017.  

 

III – Da análise do pedido de prorrogação da concessão (Contrato nº 003/2003) 
em face das legislações aplicáveis à espécie 

 

3. Assim, e antes de adentrar no mérito da quaestio, sobreleva trazer 

a cotejo os dispositivos legais que permeiam o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, 

merecendo, portanto, destaque a transcrição deste último normativo constitucional 

retro citado, em cominação com o artigo 37, inciso XXI da Magna Carta 

Constitucional que assim preconizam:   



 

 

 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I – omissis; 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. (Regulamento) 

 

4. Enfim, a simples leitura dos dispositivos constitucionais supra 

transcritos, por si só dispensariam maiores digressões e retóricas a despeito do 

pedido de prorrogação formulado pela Concessionária Recicle relativamente ao 

Contrato nº 003/2003, porquanto há impedimento constitucional para a 

prorrogação pretendida, que para todos os efeitos prescindiria de regular 

procedimento licitatório com ampla e irrestrita concorrência, notadamente porque 

diz respeito a serviço público de caráter essencial com considerável valor contratual.  

 

5. Não obstante os comandos constitucionais supra citados, impõe-

se ainda trazer a lume o que dispõe a lei regente do regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 

Federal, que é a Lei nº 8.987/95, cuja redação dos seus artigos 14 e 42 somente 



 

 

 

vêm a corroborar com tudo quanto foi exposto acerca da imprescindibilidade de 

licitação para a concessão dos serviços públicos, senão vejamos: 

 

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da 
execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos 
da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, 
moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios 
objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
 
Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à 
entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no 
contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta 
Lei.      (Vide Lei nº 9.074, de 1995) 
 

§ 1º Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o 
serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder 
concedente, ou delegado a terceiros, mediante novo 
contrato.      (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 
2007).       (Vigência) 
 

§ 2º As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo 
vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, 
inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo 
prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações 
indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga 
das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior a 
24 (vinte e quatro) meses. 
 

§ 3º  As concessões a que se refere o § 2o deste artigo, inclusive as que 
não possuam instrumento que as formalize ou que possuam cláusula 
que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de 
dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham 
sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes 
condições:                             (Incluído pela Lei nº 11.445, de 
2007).       (Vigência) 
I – omissis;  

 

6. Por fim, e não menos relevantes são as decisões abaixo 

transcritas, que por assim dizer “deitam uma pá de cal” sobre a pretensão da 

Concessionária Recicle a renovação do Contrato nº 003/2003, porquanto tal 

pretensão além de encontrar obstáculo nos dispositivos legais constitucionais (v.g 

artigo 37, inciso XXI e artigo 175), também é contrária ao entendimento externado 

pelos nossos e. Tribunais Pátrios, tal como se observa pelo teor dos seguintes 

julgados abaixo transcritos.  



 

 

 

Vide a proposito o teor do teor do julgado infra transcrito, prolatado 

pelo e. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o qual está assim ementado: 

 

EMENTA: Processo administrativo — Município — Transporte coletivo 
— Concessão de serviços por prazo indeterminado anterior à CR/88 — 
Prorrogação de vigência contratual mediante termos aditivos em 2006 
— Falta de procedimento licitatório — Violação dos arts. 37, XXI, e 
175 da CR/88 e dos arts. 14 e 42 da Lei Federal n. 8.987/95 — 
Irregularidade — Aplicação de multa — Remessa dos autos ao 
Ministério Público — Inadequação da anulação do contrato no caso 
concreto — Natureza essencial dos serviços — Determinada a 
realização de licitação no prazo máximo de seis meses — Instauração 
de tomada de contas especial. (Processo Administrativo nº 734.282, da 
internet em: 
http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/540.pdf, acesso 
em: 14.12.2017 às 16h:15 min) 
 

No mesmo diapasão também o é o julgado prolatado pelo e. Superior 

Tribunal de Justiça que ao se manifestar sobre caso análogo assim decidiu:  

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
IRREGULARIDADES NA INSTAURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AMPLA 
DEFESA RESPEITADA. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
INOVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. 
NULIDADE. 1. Sem a demonstração objetiva da prática de atos 
concretos que indiquem o contrário, não se pode afirmar a 
parcialidade da Comissão que presidiu o processo administrativo. 2. A 
exemplo do que ocorre no processo judicial, também no processo 
administrativo a decisão que, motivadamente, indefere a produção de 
provas, tidas por dispensáveis em face do objeto da investigação, não 
configura cerceamento de defesa. 3. Prorrogar contrato é prolongar o 
prazo original de sua vigência com o mesmo contratado e nas mesmas 
condições. Termo aditivo a contrato administrativo que fixa novo 
período de prestação de serviço mas mediante novas condições, não 
previstas no contrato original, introduzidas mediante negociação 
superveniente à licitação, constitui, não uma simples prorrogação de 
prazo, mas um novo contrato. Nas circunstâncias do caso, 
considerada sobretudo a especificidade do objeto contratual (que não é 
de simples prestação de serviços), o Termo Aditivo representou uma 
contratação sob condições financeiras inéditas, não enquadrável na 
exceção prevista no pelo art. 57 , II da Lei 8.666 /93 e por isso mesmo 
nula por violação às normas do processo licitatório. 4. Recurso 
ordinário a que se nega provimento (STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA: RMS 24118 PR 2007/0107677-2, Órgão 
Julgador: 1ª Turma, Publicação: DJe 15/12/2008, Julgamento: 11 de 
Novembro de 2008, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI).  

 



 

 

 

Por fim, traz-se a cotejo o entendimento manifestado pelo e. Supremo 

Tribunal Federal que assim decidiu:  

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS 
NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. VEDAÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM 
ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO 
PODER LEGISLATIVO LOCAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE 
ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE EFEITOS 
CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO 
PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE 
PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A exigência 
do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, pertinente aos legitimados 
para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 
Estadual, é que a Carta Estadual não os restrinja a um único órgão 
legitimado. Precedente. II – No julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o exercício de controle 
abstrato de leis de efeitos concretos. III – A prorrogação não razoável 
de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de 
que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. IV – 
Agravo regimental improvido”  (RE nº 412.921/MG-AgR, Primeira 
Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15/3/11). 

 

7. Ao arremate, e senão bastassem todos os comandos legais 

proibitivos supra citados, referendados, inclusive, pelos precedentes 

jurisprudenciais que somente referendam tudo quanto foi dito a título da 

impossibilidade de prorrogação da concessão pretendida pela Concessionária 

Recicle (no caso: Contrato nº 003/2003), faz-se oportuno agora rememorar-se as 

razões que foram apontadas no Parecer Administrativo nº 044/2017, o qual teceu, 

entre outros apontamentos, aqueles relativos aos investimentos que a 

Concessionária Recicle alega ter feito para suportar a “prorrogação da concessão” e 

que neste viés estaria a justificar a prorrogação para enfim amortizá-los. 

8. Assim, nas palavras dos dignos signatários do referido Parecer 

Administrativo nº 044/2017, em se tratando de investimentos, deve-se prever valor 

a ser aplicado, documentos comprobatórios e fiscais que confirme tal investimento, 

parecer técnico quanto aos investimentos prudentes, ou seja, efetivamente voltado 



 

 

 

para a concessão, planilha de composição de custos caracterizando o custo de 

operação (OPEX)  e custo de investimento (CAPEX) e consequentemente a tabela de 

preços dos serviços realizados.  

Ao final do parecer há ainda as seguintes recomendações, as quais 

por sua importância merecem a transcrição na íntegra: 

  
Os investimentos têm destaque na Lei Federal por sua tratativa 
inerente a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato 
sendo relevante, sendo importante explicitar que os investimentos por 
obrigação de legislação específica não podem ser recuperados por 
parte da Concessionária. 
Para melhor análise destes investimento e consequente certificação 
são necessários: 
a) Planilha com detalhamento dos investimentos, valores e datas; 
b) Documentos comprobatórios (notas fiscais, projetos e demais 
documentos pertinentes); 
c) Relatório fotográfico. 

  
 

9. Enfim, a recomendação deste signatário, amparada nas razões 

supra, é no sentido de manifestar-se de forma desfavorável a pretensão da 

Concessionária Recicle na prorrogação da concessão consubstanciada no Contrato 

nº 003/2003, porquanto à mingua de razões que lhe emprestem guarida; 

facultando-se ao município as hipóteses de contrato do serviço públicos de coleta, 

transbordo e destinação final dos resíduos sólidos através de outras modalidades 

previstas, dentre as quais a terceirização, entre outras em direito admitidas, 

inclusive para as situações excepcionais/emergenciais.   

 
IV – Conclusão 

 
Isto posto, e s.m.j, o parecer deste signatário é no sentido de rejeitar o 

pedido formulado pela Concessionária Recicle para prorrogação da concessão 

consubstanciada no Contrato nº 003/2003, haja vista que os diplomas legais 

citados nas razões deste parecer, simplesmente vedam tal prorrogação e também 

porque há inúmeros julgados que igualmente referendam a sua proibição.   

Ad argimentandum, e mesmo em se admitindo a possibilidade de 

prorrogação, o que se menciona apenas a título de argumentação, é fato que a 



 

 

 

Concessionária não logrou êxito comprovar documentalmente a ocorrência de 

investimos e gastos extraordinários, até mesmo por meio de planilhas detalhadas de 

custos, que fizessem presumir “déficit” a ensejar a prorrogação da concessão.  

Quanto ao mais, reporta-se às razões supra discorridas e ao Parecer 

Administrativo nº 044/2017, salientando que o indeferimento do pedido está 

consentâneo com a lei e os mais comezinhos princípios aplicáveis aos atos e 

contratos administrativos, como de Direito.  

 
É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

Blumenau/SC, 15 de dezembro de 2017. 
 
 

Luciano Gabriel Henning 
Assessor Jurídico da AGIR 

OAB-SC 15101 


