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 Parecer n.º 05-2019/LIC

EMENTA:  MANUTENÇÃO  DAS  CONDIÇÕES  EFETIVAS  DA
PROPOSTA.  PREVISÃO  CONTRATUAL  DE  REAJUSTE.  DIREITO
CONSTITUÍDO  NO  CONTRATO.  APOSTILA.  ATO  UNILATERAL
DECLARATÓRIO  DO  DIREITO.  BOAS  PRÁTICAS:  SIMPLES
ANOTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.

  

  À Administração Municipal

        Cuida-se  de  recomendação  jurídica  para  revisão  do  procedimento

realizado  pela  Administração  Municipal  para  formalizar  reajustes  nos  contratos

administrativos.

 Costumeiramente,  o  direito  ao  reajuste  previsto  no  contrato  vem

“declarado” por meio de Termo próprio de Apostilamento onde as partes contratantes

são  signatárias,  estabelecendo-se  o  período  de  reajuste,  o  índice  de  oscilação  do

período, os valores atuais e o valor do próprio apostilamento.

  É o brevíssimo relato.

 Passamos a manifestação.

 Em que pese  a  rotina  do  Município  de realizar  Termo,  assinado pelas

partes, para dar efeito ao direito previsto no contrato de manutenção dos valores da

proposta, cremos que o procedimento merece revisão, a fim de adequá-lo ao instituto

da Apostila. 

 

Em  verdade  a  apostila  é  uma  simples  anotação ou  registro

administrativo de modificações contratuais que não alteram a essência da avença ou

que não modifiquem as bases contratuais.
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 Nesse sentido, o ensinamento do professor Renato Geraldo Mendes:

Apostilar é registrar, fazer anotação. É o termo utilizado para designar a anotação

que se deve fazer nos autos do processo administrativo de que determinada

condição  do  contrato  foi  atendida,  sem ser  necessário  firmar  termo  aditivo.

Quando houver  alteração nas  condições  e cláusulas  do  contrato,  é  necessário

firmar termo aditivo, justamente porque houve inovação nas bases contratuais. O

aditivo traduz-se na inclusão de algo novo e que não constava no instrumento do

contrato ou na exclusão de algo já previsto. Então, o termo aditivo é o documento

que serve para materializar uma alteração contratual. O apostilamento é apenas o

registro do implemento de uma condição que estava prevista no contrato. Assim,

quando  se  concede  o  reajuste  do  preço  previsto  no  contrato,  o  percentual

respectivo e o novo valor do contrato devem ser formalizados via apostilamento, e

não por termo aditivo,  pois  a cláusula de reajuste e o índice a ser  utilizado já

estavam mencionados  no  contrato.  No  entanto,  se  for  substituído  o  índice  de

reajuste previsto em face de uma condição legal admitida, a alteração deve ser

formalizada  por  termo aditivo,  e  não  por  apostilamento.  Da mesma forma,  por

exemplo,  se  a  data  de  pagamento  for  alterada  do  dia  10  para  o  dia  15,  é

necessário que a formalização seja feita por aditivo, e não por apostilamento, pois,

nesse caso, à semelhança do anterior, houve modificação dos termos contratuais.

O apostilamento  é ato  unilateral  e,  para  ser  formalizado,  não necessita  da

concordância do contratado nem da comunicação a ele. O termo aditivo, por

sua vez, pode ser tanto unilateral como bilateral.1

 No mesmo sentido, o apostilamento é conceituado pela equipe técnica da

Consultoria Zênite, especializada em Licitações e Contratos:

O  apostilamento  constitui  instrumento  voltado  a  promover  modificações  mais

simples  no  bojo  do  contrato,  que  não  se  refiram  às  suas  bases  objetivas  e

condicionais.  Inclusive,  o  apostilamento,  na  maioria  das  vezes,  decorre  das

próprias cláusulas e regras avençadas pelas partes. Por essa razão, não se faz

necessária  a  assinatura  do  contratado  no  termo  de  apostilamento  que

promove  modificações  que  tenham  respaldo  no  próprio  contrato.  (Nota

elaborada por Manuela Martins de Mello, integrante da Equipe Técnica Zênite.)

 E, ainda, o professor Jessé Torres Pereira Júnior: “na prática dos Tribunais

de Contas, basta anotar-se a ocorrência no verso do termo do contrato, se for este o

instrumento, ou emitir nota de empenho suplementar” (Comentários à Lei das Licitações

e Contratações da Administração Pública. [S.l.]: Editora Renovar, 5. ed., p. 663).

1 MENDES,  Renato  Geraldo.  LeiAnotada.com.  Lei  nº 8.666/93,  nota ao art.  65,  categoria Doutrina.  Disponível  em
<http://www.leianotada.com>. Acesso em 18 jun. 2019) 
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 Depreende-se da doutrina colacionada que o reajuste de preços por se

tratar  de  um direito  preestabelecido  em contrato  não  necessita  de  concordância  do

contratado,  tampouco  do  aval  jurídico,  sendo  um  procedimento  administrativo  de

registro.

 Dessa  forma,  RECOMENDAMOS que  o  procedimento  adotado  para

realizar o apostilamento seja unilateral e simplificado, realizando-se registro dos valores,

período e percentuais no sistema, com a devida juntada do extrato no processo, isto é,

sem  necessidade  de  formalização  de  Termo  próprio,  reduzindo-se  a  burocracia

desnecessária e objetivando observar o princípio da eficiência. 

 

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de junho de 2019.

Aline Peretti Farina Ana Cláudia Doleys Schittler

Procuradora do Município Procuradora do Município

OAB/RS n.º 55.646  OAB/RS n.º 32.814

 Vinícius da Rosa Arruda

 Procurador do Município 
   
  OAB/RS nº 74.616

                                    

                                                             De acordo 

          Em  _____/_____/2019.

   

            Cássia Andréa Azevedo Kuhn 

                                                             Procuradora-Geral do Município

                                                              OAB/RS nº 75.578
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