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3Apresentação

Há um ano, a Coluna Direito da Infraestrutura traz aos leitores do site da 
FÓRUM os principais temas jurídicos que envolvem este segmento sob a 
coordenação do autor da casa, Rafael Véras, professor responsável no LLM 
em Direito: Infraestrutura e Regulação da FGV Direito Rio. 

Para celebrar este marco, apresentamos um e-book especial contendo, além 
dos textos da coluna, um complemento de estudo com artigos acadêmicos 
selecionados sobre a matéria.

Boa leitura!!

Apresentação
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informada a fonte, garantidos os créditos do autor do artigo, do órgão emanador da decisão 
ou informação e da publicação específica, conforme a licença legal prevista no artigo 46, III 
da Lei nº 9.610/1998.
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O profissional do direito é avesso às mudanças, ainda mais se dela não fez 
parte. É um misto de vaidade com uma certa letargia para rever velhos 
posicionamentos. O Projeto de Lei n° 7803/2014, que tem por objeto 
instituir um Novo Marco Regulatório das Concessões de Infraestruturas, que 
chamarei de “Nova Lei de Concessões”, capitaneado pelo Deputado Federal, 
Arnaldo Jardim, é um exemplo saliente desse fenômeno. Quem não estava 
participando dos debates, o criticou; quem foi ouvido, o defendeu; e parte 
dos interlocutores ficou na expectativa de se seriam, ou não, chamados a 
contribuir, para se posicionar contra ou a favor da proposição.

De minha parte, sempre sou favorável a mudanças e procuro extrair pontos 
positivos do novo, independentemente da sua origem e seus interlocutores. 
Afinal, é ou será direito posto. Claro que não estou de acordo com a profusão 
de artigos do projeto, pois que a realidade já nos deu conta de que a hiper-
regulação gera incentivos à ineficiência (a exemplo dos microssistemas de 
contratações públicas, instituído pela Lei n° 8.666/1993, pelo RDC, pela Lei 
do Pregão).

Mas isso não significa dizer que o projeto não veicule boas e relevantes 
novidades. A primeira delas é a de desconstituir o mito de que existira um 
contrato completo e acabado. Por mais que possa ser frustrante, ele nunca 
existiu. E a nova Lei de Concessões se deu conta dessa realidade econômica. 
Seguiu daí o reconhecimento da incompletude dos contratos, da Teoria 
dos Incentivos, da prática de comportamentos oportunistas das partes, da 
assimetria de informações e da necessidade de uma constante avaliação dos 
custos de transação que deve ser realizada, desde a escolha do modelo de 
Leilão até o término na execução dos contratos.

Ao reconhecer a incompletude e a racionalidade limitada, a proposição impõe 
o estabelecimento de uma matriz de riscos aos contratos de concessão, 
por intermédio da qual os riscos serão alocados à parte que tem melhores 
condições de absorvê-lo, a um menor custo, bem como estabelece que 
não se aplicam aos contratos de longo prazo o limite 25% para alterações 
contratuais, previsto na Lei n°8.666/1993. Também reconhece a Teoria 
dos Incentivos, ao prescrever que parcela das receitas extraordinárias 
poderá ser revertida para os concessionários. Para além disso, reconhece 
a assimetria de informações, ao disciplinar, por exemplo, os institutos do 
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Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), do Acordo Tripartite, 
a figura do Verificado Independente e os procedimentos de resolução 
consensuais por experts (como o Dispute Boards e a Arbitragem). Reconhece 
a variável “prazo” do contrato como um elemento econômico, e não jurídico, ao 
prescrever que o “prazo” contratual será o necessário para o concessionário 
amortizar seus investimentos, bem como, ao estabelecer como critério 
de julgamento de licitação “o menor prazo de exploração do ativo”. E 
reconhece a possibilidade de condutas oportunistas das partes, ao dar um novo 
tratamento à inexequibilidade das propostas; ao estabelecer um prazo para 
que o poder concedente se manifeste, em sede de reequilíbrio; ao prever a 
obrigatoriedade de o contrato disciplinar a metodologia de indenização pelos 
investimentos realizados em bens reversíveis não amortizados.

São inovações contratuais há muito endereçadas a resolver problemas 
concretos de contratos de concessão. Que não surgiram no éter. Decorrem 
das melhores práticas internacionais, em concessões e PPPs, previstas por 
diversas entidades, como o Banco Mundial (por exemplo, no Public-private 
partnerships toolkits), pela OCDE, pelo Global Infrastructure Hub e já adotadas, 
em diversos outros países (como na Inglaterra, no Chile e na Colômbia) e, em 
diversas modelagens veiculadas, pioneiramente, pela ARTESP e pelo Governo 
Federal. Eis o objeto da coluna que ora se inicia. Trazer uma reflexão jurídica 
para esses novos institutos, que já se encontram presentes nas modelagens 
de contratos de infraestrutura, e que virão a ser disciplinados, na Nova Lei de 
Concessão. Vamos juntos?
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Vivencia-se uma das maiores crises sanitárias do mundo em razão da 
pandemia provocada pelo novo Coronavírus “COVID-19”. Trata-se de uma 
crise de saúde pública, que importará em deletérios efeitos econômicos para 
toda a sociedade, especialmente por estar no isolamento social, no atual 
quadrante, o seu principal antídoto. Diante disso, o poder público, atendendo 
às determinações da Organização Mundial de Saúde – OMS, expediu uma 
miríade de normativos sanitários, com o desiderato de evitar o crescimento 
da curva de propagação da pandemia.

Nas concessões de infraestrutura, tal impacto será bem saliente, 
considerando o fato de que, em regra, os custos afundados no ativo (sunk 
costs), em estruturas qualificadas como monopólios naturais, predicam, 
justamente, da sua amortização pelos recebíveis do projeto – gerando 
economias de escala e de escopo. A lógica é simples: com a manutenção dos 
custos marginais para a operação dos ativos aliada à redução da demanda, os 
projetos de infraestrutura, no curto prazo, se tornarão deficitários.

É inequívoca, na presente hipótese, a configuração de um evento imprevisível, 
de consequências incalculáveis, a ensejar o reequilíbrio pleno dos contratos 
de concessão explorados pelas Concessionárias, nos termos do art. 65, II, d, 
da Lei nº 8.666/1993 (dispositivo aplicável, supletivamente, às concessões).

De fato, o mais simples seria reconduzir o tema à Teoria da Imprevisão, que, 
aplicada, acriticamente, importaria na transferência para o poder concedente 
de todos os impactos econômicos provocados pela pandemia. Mas não 
podemos esquecer que o poder público é uma ficção jurídica. O Estado somos 
todos nós, que financiamos a máquina pública, direta ou indiretamente.

Razão pela qual tenho que a tese da Teoria da Imprevisão, posta dessa forma, 
produzirá externalidades negativas sistêmicas. Haverá a produção de uma 
falha de mercado decorrente de “problemas de coordenação”.

Veja-se: nessas hipóteses, caso os agentes, de forma racional, visem, apenas, 
a maximizar seus interesses particulares (sob uma perspectiva microscópica), 
a coletivização de suas ações no mercado (sob um aspecto macroeconômico), 
provocará resultados desfavoráveis para os próprios agentes.

Coronavírus, equilíbrio econômico-financeiro em concessões, dever de renegociar: quem 
paga a conta pela Teoria da Imprevisão?  |  Rafael Véras
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Exemplos triviais ilustram o ponto: embora todos nós gostemos de andar 
com nossos próprios carros, se ninguém observar o rodízio de trânsito 
em São Paulo, todos ficaremos presos no engarrafamento; embora todos 
precisem empreender, se ninguém respeitar as normas ambientais, todos 
serão prejudicados pela destruição do planeta. E, para o aqui importa, embora 
todos os contratos de infraestrutura estejam sendo impactados pela redução 
da demanda e pelo incremento de custos, se todos os concessionários se 
valerem da Teoria de Imprevisão, para fins se reequilíbrio, todos os contratos 
se tornarão inexequíveis.

Não é por outra razão que a Teoria da Imprevisão não vem sendo mais 
aplicada em modelos de contratos de infraestrutura que se valem de uma 
Regulação Contratual (Regulation by Contract). Cuida-se de um modelo de 
regulação que tem lugar pelo estabelecimento, ex ante, após a realização do 
leilão (Competition for the Market), dos custos que serão incorridos pela firma 
(o que a diferencia da Regulação Discricionária). Em resumo, essa modalidade 
de regulação contratual estabelece, desde a modelagem inicial, uma variação 
do preço obtido no âmbito do procedimento licitatório: (i) pelo reajuste anual; 
(ii) pelo estabelecimento de uma adequada matriz de riscos contratuais; (iii) 
pelo estabelecimento de níveis qualitativos de serviços; (iv) pela previsão de 
obrigações de investimentos, dentre outros arranjos contratuais.

Essa modalidade regulação vem sendo adotada, por exemplo, nas concessões 
de rodovias e de aeroportos, nas quais são previstas exaustivas matrizes de 
riscos contratuais, o que restringe muito a aplicação da Teoria da Imprevisão.

Assim, por exemplo, cite-se a hipótese (que já está ocorrendo) de uma 
alteração abrupta do câmbio que venha a ter lugar pelo advento da pandemia 
provocada pelo Coronavírus. Alguém duvidaria de que se trata de um evento 
albergado pela Teoria da Imprevisão, que poderá provocar a onerosidade 
excessiva de contratos de concessão (especialmente se o projeto tiver sido 
financiado por organismos internacionais)?

Mas isso não significa que o concessionário, necessariamente, tenha 
direito ao reequilíbrio de seu contrato. É que, contrariando as diretrizes 
do Global Infrastructure Hub, os riscos cambiais, salvo exceções presentes 
em modelagens mais novidadeiras, a exemplo da Concessão n° 01/2019 
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(Concessão do Lote Pipa) –, têm sido integralmente transferidos para os 
concessionários em contratos de concessão.

Cite-se, nesse sentido, a Cláusula 5.6.10 do Contrato de Manutenção e 
Exploração dos aeroportos integrantes dos Blocos Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste, que atribuem ao concessionário o risco pela “variação das taxas de 
câmbio”. E, no mesmo sentido, a Cláusula 21.1.14, do Contrato de Concessão 
n° 006/2013, da 3ª Fase do PROCROFE, a qual aloca o risco de “variação das 
taxas de câmbio” ao concessionário.

Nas concessões de rodovias mais recentes, para além de uma matriz de 
riscos contratuais que delimita a aplicação de tal teoria, o art. 2°A da 
Resolução ANTT nº 675/2004 prescreve que “Nas revisões extraordinárias 
serão consideradas as repercussões, decorrentes, única e exclusivamente, 
de fato de força maior, ocorrência superveniente, caso fortuito, fato 
da Administração, alteração unilateral do contrato, ou fato de príncipe 
que resultem, comprovadamente, em alteração dos encargos da 
concessionária”. (Grifos Postos). Isso quer significar que, à luz da regulação 
contratual delineada nas normas setoriais, os efeitos decorrentes da Teoria 
da Imprevisão só poderão ser invocados, pelo concessionário, para fins de 
reequilíbrio, em sede de Revisão Extraordinária.

Daí o cuidado adicional em se manejar a Teoria da Imprevisão no meio 
desta pandemia. É dizer, a boa-fé, que deve nortear as relações entre poder 
concedente e concessionário, impõe outras ordens de soluções imediatas.  A 
questão é séria, grave e nunca vivenciada, em contratos de infraestrutura. 
De fato, o que se impõe é uma solução equilibrada e consensual, que possa 
estabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Num contexto como o atual, nada mais correto do que os ensinamentos de 
Oliver Hart (vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2016, ao lado do 
economista finlandês Bengt Holmström)1, no sentido de que, no âmbito de 
contratos incompletos, seria mais eficiente às partes celebrar contratos 
flexíveis, possibilitando a sua renegociação a posteriori. Tal modelo consistiria 
no estabelecimento de um ponto de referência, um parâmetro fixo, ex ante, e 
de variáveis, a serem preenchidas, ex post2.
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Especificamente a propósito dos contratos de concessão, o referido autor 
afirma que tais ajustes são, por excelência, marcados por espaços de 
incompletude. Isso porque, a seu ver, malgrado as disposições contratuais, 
abre-se um espaço de incompletude na sua execução que engloba todos 
os possíveis caminhos a adimpli-lo3. Nesse quadrante, uma das soluções 
propostas por Hart, para se colmatar o preenchimento dessas lacunas, seria 
a adoção de uma metodologia de renegociação, lastreada em princípios ou 
parâmetros interpretativos4.

Assim é que, no atual cenário de crise provocado pelo Coronavírus, exsurge 
o que Anderson Schreiber denomina por “dever de renegociar5”. De acordo 
com o referido autor, “afigura-se não apenas possível, mas imperativa 
a construção (rectius: o reconhecimento) de um dever de renegociação 
de contratos desequilibrados, como expressão do valor constitucional 
da solidariedade social, bem como de normas infraconstitucionais daí 
decorrentes, em particular a cláusula geral da boa-fé objetiva”. Esse dever 
de renegociar contratos desequilibrados tem lugar, no direito brasileiro, 
com a consagração de “valores éticos às contratações” (quando da edição 
do CC de 2002 e do CDC), de modo que o contrato passa a se converter em 
uma relação dinâmica, que se encontra funcionalizada a objetivos comuns. 
Cuida-se, pois, do que a doutrina especializada denomina de “deveres anexos 
contratuais”.

Assim, sem tomar partido de concessionárias ou do poder público, essa 
situação faz nascer um regime de renegociação de Contratos de Infraestrutura. 
Por intermédio desse regime, instaurar-se-ia uma espécie de fluxo de caixa 
marginal atrelado à pandemia. Nesse quadrante, as perdas de receitas e 
os incrementos dos custos deverão ser sopesados vis-à-vis os elementos 
econômicos dos contratos de concessão.

Desse modo, por intermédio da celebração de um Termo Aditivo disciplinador 
da relação jurídica excepcional (um direito transitório, por assim dizer), 
podem ser manejadas as seguintes variáveis econômicas: pelo incremento 
do prazo do contrato; pela redução das obrigações de investimentos; pela 
alteração dos efeitos econômicos dos descumprimentos das obrigações de 
desempenho na remuneração da concessionária (com a alteração dos Fatores 
X, D e C). Bem-vinda serão as novas ideias. Que tal alterar o percentual 
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das receitas extraordinárias que é destinado à modicidade tarifária? Ou 
reverter as penalidades pecuniárias aplicadas às concessionárias, no âmbito 
de um acordo substitutivo, para a restruturação econômica da concessão? 
Ou, em concessões que estão se encerrando, será que não seria possível 
alterar a metodologia indenizatória pelos investimentos realizados em bens 
reversíveis não amortizados? Vamos pensar juntos? Se todo mundo pensar 
que vai sair ganhando, todos sairemos perdendo.

1 MAIJA, Halonen-Akatwijuka; HART, Oliver. More is Less: Why Parties May Deliberately Wrtie 
Incomplete Contracts. National Bureau of Economic Research Working Paper nº 19001, 2013. 
Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w19001> Acesso em 15/03/2020)

2 HART, Oliver; MOORE, John. Contracts as Reference Points. The Quaterly Journal of Economics. 
Vol. CXXIII; February 2008.

3 HART, Oliver. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and the Application to 
Public-Private Partnerships. Harvard. The Economic Journal, Vol. 113, No. 486, Conference 
Papers (Mar., 2003).

4 HART, Oliver. Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding Principles. p. 27. 
Disponível em: <https://scholar.harvard.edu/hart/publications/overcoming-contractual-
incompleteness-role-guiding-principals> Acesso em 15/03/2020) Da mesma forma, (HART. 
Oliver. Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding Principles. Op. Cit. p. 5.)

5 SCHREIBER, Anderson. Construindo um dever renegociar no Direito Brasileiro. Revista 
Interdisciplinar de Direito da Valença. v.16, n°1, 2018, p. 13-12.
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A configuração de uma Pandemia, por si só, poderia não estar provocando 
externalidades negativas em contratos de infraestrutura. Pandemias 
provocadas por vírus que não se propagam pelo ar, por exemplo, não 
produziriam impactos diretos em modais de transporte (v.g. HIV, Cólera e 
Ebola). Não é o que se passa com vírus, tais como a Covid-19, que têm no 
isolamento social o seu principal remédio. Cuida-se de uma característica que 
o configura como um evento imprevisível, de consequências incalculáveis, 
que tornou a execução de contratos de concessão excessivamente onerosa, 
como restou reconhecido, por intermédio do Parecer nº 261/2020/CONJUR-
MINFRA/CGU/AGU, da Advocacia Geral da União – AGU.

Em resumo, a Pandemia provocada pela Covid-19 se configura como o que o 
estatístico Nassim Nicholas Taleb1 denomina de “Cisne Negro”, ou seja, “um 
Outlier, pois está fora do âmbito das expectativas comuns, já que nada no 
passado pode apontar convincentemente para a sua possibilidade. Segundo, 
ele exerce um impacto extremo. Terceiro, apesar de ser um outlier, a natureza 
humana faz com que desenvolvamos explicações para sua ocorrência após 
o evento, tornando-o explicável e previsível. Paro agora para resumir o 
terceto: raridade, impacto extremo e previsibilidade retrospectiva (mas não 
prospectiva)”. Daí porque, como bem observado pelo autor, “tal combinação 
de baixa previsibilidade e grande impacto transforma o Cisne Negro em um 
grande quebra-cabeça. Acrescente a esse fenômeno o fato de que tendemos 
a agir como se ele não existisse! Não estou me referindo apenas a você, 
seu primo Joey e a mim, e sim a quase todos os “cientistas sociais” que, por 
mais de um século, operaram sob a crença falsa de que as ferramentas deles 
poderiam medir a incerteza” (grifos postos).

É, justamente, o que não poderá ocorrer. Não é possível desconsiderar os 
impactos da Covid-19 nas concessões de serviços públicos. Ou fingir que 
eles não existem. Mais que isso, considerando o perigo de soluções de 
continuidade de serviços públicos, exsurge a necessidade de que o sistema 
regulatório vigente dê conta dos efeitos da imprevisibilidade.

O ordenamento jurídico, desde há muito, vem endereçando soluções para 
problemas dessa ordem em contratos de infraestrutura, por intermédio de 
subsídios (subvenções econômicas). De fato, a instituição de subsídios em 
concessões de serviços públicos não é uma matéria nova. Tem-se notícia de 
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subsídios em concessões, desde a edição da Lei nº 641/1852 e do Decreto 
nº 2.450/1873, os quais autorizaram o “Governo a conceder uma subvenção 
quilométrica ou a garantir juros que não excedessem de 7%, correspondentes 
ao capital empregado e pelo prazo de 30 anos (art. 12), prevista a 
participação ao Estado nos lucros que superassem a taxa estipulada nas 
estradas de ferro”. Tal modalidade de financiamento público de concessões 
também teve lugar, por ocasião da instituição do Caixa Único do Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, autorizado pelo Decreto nº 
9.268/1986, por intermédio do qual se previu que parte da remuneração do 
concessionário seria custeada por transferências efetuadas, a qualquer título, 
pelo Poder Público2.

Daí porque a doutrina especializada3, nos idos da década de setenta, já 
defendia o entendimento segundo o qual “em certas concessões, para facilitar 
e concorrer para a regularidade do serviço, o Estado pode auxiliar com 
subvenções em dinheiro, garantia de juros, (….) São vantagens que visam a 
amparar as concessionárias, a critério da Administração, tudo no intuito de 
concorrer para a melhor prestação dos serviços públicos”.

O tema ganhou previsão expressa, no ordenamento jurídico, por ocasião da 
edição da Lei nº 11.079/04 (“Lei de PPPs”), ao se instituir duas modalidades 
de concessões especiais, que terão sua remuneração composta parcial 
(concessão patrocinada) ou integralmente (concessão administrativa) por 
subsídios do poder público.

Mas isso não significa dizer que não se admitisse que concessões tradicionais, 
regidas pela Lei n° 8.987/1995, fossem subsidiadas. Tal modalidade de 
subsídio tem fundamento no art.  17 da Lei nº 8.987/97 e no art. 35 da Lei 
nº 9.074/95. Mais que isso, cuida-se de uma concessão comum, na qual 
são aportadas as subvenções econômicas, de que trata o art. 19 da Lei 
n° 4.320/1964, em caráter excepcional, para se garantir a viabilidade do 
serviço público aos usuários. Nem se diga que a ausência de previsão no 
edital impediria tal modalidade de subsídios em concessões comuns. É que, 
em contratos de longo prazo, que duram 30, 40, 50 anos, a sua mutabilidade 
acentuada pode justificar uma intervenção financeira do poder público, 
especialmente caso seja ameaça a continuidade dos serviços públicos. Nesse 
sentido, Rafael Wallbach Schwind4, em obra específica sobre a remuneração 
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do concessionário, assevera que “Isso não impede, contudo, a instituição 
de subsídios estatais no curso de uma concessão, desde que devidamente 
justificada. O mesmo pode ocorrer em função da criação de qualquer encargo 
adicional ou redução de vantagens do concessionário”.

Não se trata de conjeturas doutrinárias. Há precedentes nesse sentido em 
contratos de concessão. Assim, por exemplo, cite-se a Lei n° 7.641/2018 do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, que, em seu art. 1°, previu que “Fica 
o Município de Cachoeiro de Itapemirim autorizado a subsidiar o Serviço de 
Transporte Coletivo Municipal em R$ 0,15 (quinze centavos) sobre o valor 
da tarifa urbana praticada, a partir de 01/01/2018, visando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro da concessão, bem como a sua modicidade 
tarifária”. Em igual sentido, cite-se a Lei Complementar nº 187/2015, do 
Município de Corumbá (MS), a qual previu, no art. 4º, caput, que “Fica o 
Poder Executivo autorizado a conceder subsídio para custeio do Transporte 
Coletivo do Município, visando à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão”.

Especificamente a propósito de subsídios para fazer frente à Pandemia 
provocada pela Covid-19, foi editada a Lei n°17.335/2020, do Município de 
São Paulo, que, a despeito de tratar de contratos administrativos típicos, em 
seu art. 7° prescreve que “Em função das restrições de circulação de pessoas 
por força da situação de emergência e estado de calamidade pública em vigor 
no Município de São Paulo, fica o Poder Executivo autorizado a conceder 
subvenções econômicas, pelo período de até 4 (quatro) meses, para cobertura 
de despesas relativas ao pagamento de ajuda compensatória mensal e/ou 
parte dos salários dos funcionários das empresas de transporte urbano de 
passageiros contratados pela prefeitura, em decorrência da diminuição da 
frota em circulação, na forma e condições estabelecidas em regulamento.” 
Na mesma direção, foi editada a Lei n° 20.733/2020, do Estado de Goiás, 
que autorizou a implementação de subsídio para a manutenção da Metrobus 
Transporte Coletivo S/A. No caso, a Metrobus Transporte Coletivo S/A é uma 
sociedade de economia mista, mas o que está em jogo é a continuidade dos 
serviços públicos à população.

É, justamente, o que aqui se passa. Os efeitos da Pandemia provocados 
pela Covid-19 sugerem uma situação excecional e urgente, a ensejar 
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a implementação de subsídios, pelo poder público, nas concessões de 
infraestrutura. Nesse quadrante, o atual cenário de calamidade pública 
demanda, sobretudo por parte do gestor público, um olhar pragmático sobre 
os efeitos provocados pela Covid-19 na prestação dos serviços públicos. É 
que, caso não seja tomada nenhuma providência pelo poder público, todo o 
sistema de mobilidade urbana do país poderá entrar em colapso.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal – STF já reconheceu 
o regime emergencial, provocado pelo Covid-19, a justificar medidas 
orçamentárias excecionais.  Nesse sentido, cite-se a ADI nº 6.357/DF, 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no qual o Min. Relator 
Alexandre de Moraes decidiu, em virtude do panorama excecional de 
pandemia, conceder medida cautelar, determinando a realização de 
interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 14, 16, 17 e 24 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias/2020, de modo que, durante o estado de calamidade pública 
decorrente de Covid-19, seja afastada a exigência de demonstração de 
adequação e compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de 
programas públicos.

O valor que está em jogo é o “princípio da continuidade dos serviços 
públicos”, previsto no art. 6°, §1°, da Lei n°8.987/1995, que, num momento 
de Pandemia como o presente, se mostra ainda mais relevante. Cuida-se de 
providência que também encontra amparo no art. 20 da LINDB, segundo 
a qual “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá 
com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas 
as consequências práticas da decisão” (grifos postos). Nesse sentido, 
como já tive a oportunidade de asseverar, com Floriano de Azevedo 
Marques Neto5, ao comentarmos o art. 20, “Mais do que uma deferência ao 
consequencialismo, o dispositivo presta homenagem à responsividade da 
decisão. Prospectar os efeitos da decisão não é irrelevante” (grifos postos).

Há, portanto, de se concluir que, para além de o subsídio em concessões ter 
previsões legais expressas, na presente hipótese, trata-se de uma das formas 
de se garantir a continuidade dos serviços públicos. Mais que isso, cuida-se 
de instrumento jurídico adequado a remediar as consequências de um “Cisne 
Negro”.
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Resumo: O objetivo do presente ensaio é o de investigar o regime jurídico-econômico da reversão de 
bens no direito brasileiro. Cuida-se de objeto de pesquisa que se justifica, considerando que o tema 
voltou a ganhar destaque, no Direito da Infraestrutura Brasileiro, com a edição da Lei nº 13.448/2017, 
que estabelece o regime da relicitação dos contratos de concessão de rodovia, ferrovia e aeroportos 
federais. Para tanto, pretende-se analisar as metodologias servientes a indenizar os concessionários 
pelos investimentos realizados em bens reversíveis não amortizados, bem como a vinculação do regime 
da reversão ao equilíbrio econômico-financeiro dos pactos concessórios. 

Palavras-chave: Contratos de concessão. Bens reversíveis. Metodologia indenizatória.

Sumário: Introdução – 1 O regime funcional de afetação dos bens reversíveis – 2 A reversão e o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de concessão (verificador independente e conta de reserva de 
outorga) – 3 As metodologias indenizatórias pelos investimentos realizados em bens reversíveis não 
amortizados (o contábil e a valor novo de reposição – VNR) – 4 As metodologias indenizatórias pelos 
investimentos realizados em bens reversíveis no setor de rodovias – Conclusões – Bibliografia.

Introdução

O tema da reversibilidade dos bens nas concessões é uma decorrência do 

regime jurídico especial ao qual tais contratos se sujeitam. É que, se, de um 

lado, o ordenamento jurídico (por intermédio da Constituição ou de lei) autoriza 

que determinadas atividades, em razão de sua essencialidade, sejam retiradas 

da liberdade iniciativa, de outro, tal prerrogativa impõe um plexo de deveres ao 

Poder Público (ou a quem lhe faça as vezes). É, nesse quadrante, que se insere a 

máxima da continuidade dos serviços públicos, na qualidade de um dos principais 

característicos do dever de prestar um serviço adequado (orientado por metas e 

fins preestabelecidos) aos usuários.

É, nesse passo, que se insere o instituto da reversão, assim considerado 

como a afetação contratual do patrimônio necessário a interditar soluções de 

continuidade na prestação de serviços púbicos. Isto porque a extinção do contrato 
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(seja pelo advento de seu termo, seja de forma antecipada) não poderá importar 

na interrupção dos serviços prestados aos usuários. Disso decorre que, extinta a 

concessão, independentemente da propriedade do seu acervo, a sua posse terá de 

retornar para o Poder Público. Não se trata – vale o registro – de uma penalidade 

aplicada ao Concessionário, mas de um consectário jurídico e econômico do regime 

concessório. 

O tema votou à agenda do Direito da Infraestrutura, nos últimos anos, em razão 

da necessidade de se renegociar, com lastro na Lei nº13.448/2017, contratos de 

concessão em vigor, que se tornaram inexequíveis, seja pela previsão de obrigações 

de investimentos desnecessárias (como as previstas nos Contratos de Concessão 

de Rodovia, celebrados na 3ª Fase do Programa de Rodovias Federais – PROCROFE), 

seja pelo valor de outorga que não pôde ser honrado pelos concessionários, em razão 

da não efetivação da demanda projetada no EVTEA (como se deu nas concessões 

aeroportuárias, celebradas nos idos de 2014). Seguiu daí a necessidade de se levar 

a efeito, nos termos do art. 17, §1º, VII, da Lei nº 13.448/2017, o “levantamento 

de indenizações eventualmente devidas ao contratado pelos investimentos em 

bens reversíveis vinculados ao contrato de parceria realizados e não amortizados 

ou depreciados”. O que importou, por conseguinte, na edição da Resolução ANTT 

nº 5.860, de 3 de dezembro de 2019, a qual será objeto de análise no presente 

ensaio.

O tema ganhou especial destaque, na medida em que, a despeito de tal 

metodologia indenizatória ter de constar do instrumento contratual (consoante 

dispõe o art. 23, XI, da Lei nº 8.987/1995), os contratos de concessão não vêm 

disciplinando a matéria (a exemplo do que se passou com os contratos de concessão 

de rodovia das 1ª, 2ª e 3ª Rodadas do Programa de Concessões Rodoviárias 

Federais – PROCROFE), o que cria um ambiente de insegurança jurídica para os 

financiadores do projeto. É que, consoante se depreende das melhores práticas 

internacionais em projetos de infraestrutura, os investidores procuram financiar 

projetos sem fornecer garantias pessoas (a exemplo de fianças corporativas), 

mas, apenas, se valendo de garantias reais derivadas dos direitos emergentes dos 

contratos de concessão (na modalidade project finance). Assim é que, como os 

financiadores assumem o risco do projeto por uma extinção antecipada, predica-se 

de um regramento claro a propósito dessa matéria. 

Nada obstante, o tema ainda se encontra imerso em controvérsias, seja 

no que toca à identificação dos bens que reverterão ao patrimônio público, seja 

no que toca à adequada metodologia indenizatória pelos investimentos em bens 

reversíveis não amortizados. Eis o objeto do presente ensaio. Fazer uma incursão 

sobre o regime jurídico-econômico desses bens, de modo a desmistificar, em 

primeiro lugar, o entendimento de acordo com o qual existiria um regime jurídico 
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único de reversão, bem como apontar que tal instituto está relacionado não com 

a propriedade dominial do patrimônio utilizado na prestação dos serviços, mas, 

diretamente, com a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro (sem a qual 

se coloca em risco a continuidade dos serviços públicos). 

Para tanto, preliminarmente, investigarei a natureza jurídica do regime jurídico de 

afetação de bens em um módulo concessório. Posteriormente, o ensaio perpassará 

pelo estabelecimento de uma relação necessária do instituto da reversão com 

o equilíbrio econômico dos contratos de concessão. Ao depois, abordar-se-ão 

os métodos usualmente utilizados para quantificar o valor da indenização pelos 

investimentos não amortizados e depreciados em bens reversíveis (o Contábil e a 

Valor Novo de Reposição – VNR). Por fim, farei comentários a propósito da Resolução 

nº 5.860/2019, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, que versa 

sobre a metodologia de indenização pelos bens reversíveis não amortizados nas 

concessões de rodovias. 

1  O regime funcional de afetação dos bens reversíveis 

A delegação da prestação de um serviço público a um particular não faz com que 

o poder público se demita de um cometimento que lhe foi atribuído pela lei ou pela 

Constituição. De fato, essa manutenção da obrigação do poder público de prestar 

um serviço essencial à coletividade faz com que, ao final da delegação contratual, 

o patrimônio necessário a esse desiderato retorne à posse estatal. Trata-se, pois, 

do instituto da reversão, por intermédio do qual se deve equacionar o princípio da 

continuidade dos serviços públicos1 com a esfera patrimonial do concessionário.

Nesse sentido, Flávio Henrique Unes Pereira, Marilda de Paula Silveira e Bruna 

R. Colombarolli,2 em trabalho específico sobre o tema, lecionam que “a reversão, por-

tanto, deve ser concebida como decorrência da extinção dos contratos de delegação 

de serviços públicos, contratualmente prevista, que deve ser implementada à luz das 

especificidades das situações concretas e em respeito aos direitos fundamentais 

dos particulares contratados, especialmente o direito de propriedade e da garantia 

do devido processo administrativo”. Sobre o tema, Juan Carlos Cassagne3 leciona 

que “en rigor, la reversión de los bienes del concesionario no puede considerarse 

una cláusula implícita del contrato de concesión o licencia, ya que la voluntad de 

1 V. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
p. 696-698. 

2 PEREIRA, Flávio Henrique Unes; SILVEIRA, Marilda de Paula; COMBAROLLI, Bruna R. A identificação dos 
bens reversíveis: do ato ao processo administrativo. Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 14,  
n. 165, p. 38-44, nov. 2014.

3 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho administrativo II. 6. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998, p. 548-550.
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perder el dominio no se presume (como en general la renuncia de derechos) y toda 

cláusula de renuncia al derecho de propiedad es de interpretación restrictiva”. 

Toda essa lógica está consagrada no arts. 18, incisos X, XI e 31, II, 23, X, e 

35, §1º da Lei nº 8.987/1995. Nada obstante, na prática, não é simples identificar 

quais bens reverterão ao Poder Concedente, sobretudo em razão da dificuldade em 

se delimitar a natureza jurídica dos bens da concessionária. É que, por se tratar de 

pessoa jurídica de direito privado, pelo critério da domialidade, tratar-se-ia de bens 

privados. A questão não nos parece tão simples. Sobre o tema, Floriano de Azevedo 

Marques Neto,4 com sua precisão habitual, assevera que “o que daria o atributo 

de público aos bens seria a sua utilidade, seu emprego, e não a circunstância de 

ser o bem de propriedade de pessoa jurídica de direito público”. E conclui “por aí, 

admitir-se-ia a existência de bem público ainda que integrante do patrimônio privado, 

como é o caso dos bens particulares utilizados na prestação dos serviços públicos, 

sejam estes particulares delegatários da prestação de tais serviços”. Assim, o que 

deverá determinar a natureza jurídica do bem é a sua afetação a uma finalidade 

pública, e não sua titularidade.5 

Nesse passo, pode-se afirmar que os bens das concessionárias de serviços 

públicos terão a sua natureza jurídica vinculada à sua afetação. Dito em outros termos, 

se os seus bens estiverem afetados à prestação de um serviço público, terão seu 

regime jurídico pautado pelas prerrogativas publicísticas da imprescritibilidade, da 

não oneração, da impenhorabilidade e da alienação condicionada.6 Por outro lado, se 

não estiverem afetados a nenhum serviço público, serão regidos como se privados 

fossem. Esse entendimento se aplica à reversão. Explico. Como diagnosticado por 

Floriano de Azevedo Marques Neto,7 em trabalho específico sobre o tema, dois são 

os critérios para a identificação dos bens reversíveis: o patrimonial e o funcional. 

4 MARqUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica – o regime 
jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 117. 

5 Nesse sentido, STF, RE nº 32.865, Segunda Turma, relator: Min. Edgard Costa, julgado em 28.08.1956; 
STF, RE nº 18135/MT, Segunda Turma, relator: Min. Orozimbo Nonato, julgado em 11.08.1952; STJ, AgRg 
no REsp 971.851, Segunda Turma, relator: Min. Castro Meira, Dje 08.09.2009. 

6 Sobre o tema, vale conferir o posicionamento do STF acerca da empresa pública dos Correios. “À empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equiparada à Fazenda Pública, é aplicável o privilégio 
da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. Recepção do artigo 12 do Decreto-lei nº 509/69 
e não-incidência da restrição contida no artigo 173, §1º, da Constituição Federal, que submete a empresa 
pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica ao regime 
próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. 2. Empresa 
pública que não exerce atividade econômica e presta serviço público da competência da União Federal 
e por ela mantido. Execução. Observância ao regime de precatório, sob pena de vulneração do disposto 
no artigo 100 da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 220906, Relator: 
Min. MAURíCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 14-11-2002). 1. Os bens, as rendas e os serviços da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos são impenhoráveis, e a execução deve observar o regime de precatórios. 
2. Nas comarcas onde não há Vara da Justiça Federal, os Juízes Estaduais são competentes para apreciar 
a execução fiscal” (STF, AgRg. no RE nº 393032, Primeira Turma, Relatora: Min. Cármen Lúcia, julgado em 
27.10.2009). 

7 MARqUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Reversíveis nas Concessões do Setor de Telecomunicações. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, n. 8, ano 2, out./dez. 2004. 
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No primeiro, os bens reversíveis são aqueles cuja titularidade está atrelada 

ao fato de ser o poder público titular do serviço, de sorte que os “os bens 

titularizados pela pessoa jurídica de direito privado (concessionária) ou adquiridos 

por força econômica das receitas auferidas com a exploração do serviço seriam, 

necessariamente, públicos, ainda que momentaneamente trespassados à posse 

(ou domínio útil) do particular”. De acordo com esse critério, seriam reversíveis 

todos os bens integrantes do patrimônio da concessionária. No segundo, o plexo 

de bens reversíveis estaria ligado à sua afetação ao serviço público, de modo que 

“seria não uma forma de recomposição (ou enriquecimento) do patrimônio público, 

mas uma necessidade para se assegurar que os serviços (a) seguirão prestados 

regularmente independentemente da concessionária”. 

Nesse quadrante, a reversão está muito mais ligada ao instituto da afetação 

(consagração e efetivo emprego do bem a uma dada finalidade de interesse 

público – no caso ao serviço público concedido) do que à titularidade do bem. 

Os bens reversíveis correspondem, assim, exclusivamente ao plexo patrimonial 

necessário a que o serviço público continue a ser prestado por outrem que não a 

concessionária (o poder público titular do serviço ou um novo delegatário). No mesmo 

sentido, Hely Lopes Meirelles8 já lecionava que “a reversão, como a própria palavra 

indica, é o retorno do serviço ao concedente, ao término do prazo contratual da 

concessão. (…) a reversão só abrange os bens, de qualquer natureza, vinculados à 

prestação do serviço. Os demais, não utilizados no objeto da concessão, constituem 

patrimônio privado do concessionário, que deles pode dispor livremente, e, ao final 

do contrato, não está obrigado a entregá-los, sem pagamento, ao concedente”. 

Do mesmo modo, Maria Sylvia Di Pietro9 assevera que “em qualquer dos casos de 

extinção da concessão previstos no artigo 35 da Lei nº 8.987 (advento do termo 

contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência e extinção da 

empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular) é cabível a 

incorporação, ao poder concedente, dos bens do concessionário necessários ao 

serviço público, mediante indenização (artigo 36 da Lei nº 8.987/95); é o que se 

denomina reversão, a qual encontra seu fundamento no princípio da continuidade 

do serviço público”.10

Cuida-se de racional que vem sendo delineado pela regulação setorial. Assim, 

cite-se, por exemplo, o disposto no art. 18 da Lei nº 9.427/1996, de acordo com 

o qual “A ANEEL somente aceitará como bens reversíveis da concessionária ou 

permissionária do serviço público de energia elétrica aqueles utilizados, exclusiva e 

8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21. ed. São Paulo, Malheiros, 1998. p. 351.
9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 281.
10 GUERRA, Sérgio. A Reversibilidade dos Bens nas Concessões de Serviços Públicos. Revista de Direito 

Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, n. 8, ano 2, out./dez. 2004.

MIOLO_RDPE_70.indd   153 08/06/2020   17:57:21



R. de Dir. Público da Economia – RDPE | Belo Horizonte, ano 18, n. 70, p. 149-176, abr./jun. 2020154

RAFAEL VÉRAS DE FREITAS

permanentemente, para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica” 

(grifos postos). Em sentido similar, cite-se o disposto no art. 3º, IV, da Resolução da 

ANATEL nº 447/2016, que conceitua tais bens como “equipamentos, infra-estrutura, 

logiciários ou qualquer outro bem, móvel ou imóvel, inclusive Bens de Massa, ou 

direito integrantes do patrimônio da Prestadora, de sua controladora, controlada ou 

coligada, indispensáveis à continuidade e atualidade da prestação do serviço no 

regime público” (grifos postos). E o disposto no art. 6º, VIII, da Resolução ANTAq 

nº 5010/2016, que qualifica tais bens como “bem originariamente vinculado à 

área do porto organizado e à atividade portuária, que tenha sido entregue por meio 

de decreto, contrato de concessão ou de arrendamento, ou ainda de convênio de 

delegação, bem assim aquele resultante de investimentos, previstos em planos, 

projetos e contratos, realizados pelas próprias Administrações Portuárias, pelos 

arrendatários de áreas e instalações portuárias e pela União, assim como todos os 

demais bens e equipamentos que visam diretamente dar continuidade à atividade 

portuária” (grifos postos). 

A acepção funcional sobre os bens reversíveis também encontra ampla 

guarida na jurisprudência pátria. Assim, por exemplo, cite-se o já clássico Recurso 

Extraordinário nº 32.865, no qual o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o 

regime jurídico dos bondes do Distrito Federal, deixou assentado o entendimento 

de acordo com o qual “(…) Se a reversão estabelecida significa, ou implica, na do 

serviço concedido, a inteligência a dar à cláusula respectiva, quanto à devolução 

dos bens da concessionária é de que tais bens são aqueles vinculados, próprios 

ou afetos à execução do serviço concedido, de forma a assegurar que ela volta ou 

reverta ao poder concedente devidamente aparelhado”.11 

O mesmo tribunal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 18135/MT, deixou 

assentado que “por outro lado, é necessário que, ao fim do contrato, não haja 

qualquer hiato no serviço público desempenhado pelo concessionário. Essa a razão 

das cláusulas de reversão, cuja validade sempre se reconheceu”.12 O Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), na mesma direção, ao apreciar o regime jurídico de imóvel 

que fora alienado pela Brasil Telecom, deixou assentado que “A tese de que o bem 

alienado continua como bem reversível, ainda que fora de uso, não se harmoniza 

com o conceito de bens reversíveis. O que está desativado e fora de uso não é 

essencial à prestação de qualquer serviço”.13

Cuida-se de entendimento que vem sendo, reiteradamente, adotado pelas novas 

modelagens dos contratos de concessão nos últimos anos. Nesse sentido, cite-se, 

por exemplo, o disposto na Cláusula 14.1 do Contrato de Concessão Aeroportuária 

11 STF, RE 32.865/DF, Segunda Turma, relator: Min. Edgard Costa, julgado em 28.08.1956. 
12 STF, RE 18135/MT, Segunda Turma, relator: Min. Rel. Orozimbo Nonato, julgado em 22.08.1952.
13 STJ, AgRg no REsp 971.851, Segunda Turma, relator: Min. Castro Meira, julgado em 08.09.2008.
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para a exploração do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins, de acordo 

com a qual “Com o advento do termo do Contrato de Concessão, reverterão à União 

todos os bens e instalações vinculados à Exploração Aeroportuária, nos termos dos 

itens 2.49, 2.50 e 2.51 deste Contrato” (grifos postos). E o disposto na Cláusula 

34.1 do Contrato de Concessão Administrativa do Complexo do Mineirão, segundo 

a qual “Extinta a concessão administrativa, retornam ao poder concedente os bens 

reversíveis, direitos e privilégios vinculados à exploração da concessão administrativa, 

transferidos à concessionária, ou por esta adquiridos ou implantados, no âmbito 

da concessão administrativa” (grifos postos)

De tal entendimento, decorrem duas consequências inarredáveis: (i) a primeira 

de que há uma inalienabilidade relativa desses bens. É dizer, caso tais bens não 

estejam afetados à prestação do serviço público, ou sejam desafetados por ato 

material ou normativo, tal patrimônio poderá ser alienado, desde que mediante 

prévia aquiescência da entidade reguladora;14 (ii) a segunda de que a reversão não 

opera, necessariamente, sobre propriedade dos bens, mas poderá incidir sobre a 

sua posse. Nesse sentido, cite-se o interessante exemplo cogitado, por Caio Mario 

da Silva Pereira Neto et al.,15 de acordo com o qual os Concessionários de Serviço 

de Telefonia Comutado (STFC) se utilizam da mesma rede (denominada de “bens 

multisserviços”), para a exploração do Serviço Móvel Pessoal (SMP) ou do Serviço de 

Acesso Condicionado (SeAC). Em tais hipóteses, com o advento do termo contratual 

do contrato de concessão de telefonia fixa, só incorrerá no regime da reversão o 

direito de uso da parcela da rede serviente à manutenção da prestação do STFC, 

na qualidade de um serviço público, e não da parcela utilizada para a exploração 

das outras atividades reguladas. 

Daí se poder concluir este item inicial16 no sentido de que a reversão poderá 

se manifestar como uma forma de devolução dos ativos estatais, nas hipóteses 

nas quais são transferidas infraestruturas para suportar o serviço concedido. 

Assim, por exemplo, cite-se o que se passa, em projetos brownfield, a exemplo 

dos projetos nos quais há a transferência de toda a infraestrutura rodoviária, 

de uma linha de transmissão; ou de uma rede adutora de saneamento para os 

concessionários. Há, pois, nesse caso, uma espécie, por assim dizer, de uma 

propriedade resolúvel, assim considerada como aquela que reverterá ao proprietário 

14 Sobre o tema V. RIBEIRO, Maurício Portugal. Venda de imóvel por concessionária de serviço público no qual 
se situam bens reversíveis. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 2, n. 15, 
mar. 2003. Parecer. 

15 PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; ADAMI, Mateus Piva; CARVALHO, Felipe Moreira de. Reversibilidade de 
bens em concessões de telecomunicações. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, 
ano 14, n. 55, p. 73-110, jul./set. 2016.

16 Em sentido similar, V. MARqUES NETO, Floriano de Azevedo. Parecer de 24 de outubro de 2018, a pedido da 
Deloitte, sobre o regime indenizatório da Rodovia 040 da INVEPAR. Documento gentilmente disponibilizado 
por seu subscritor.
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originário, na hipótese de implementação da condição ou pelo advento do termo (nos 

termos do art. 1.360 do Código Civil – CC). A reversão também poderá importar na 

aquisição originária propriedade privada,17 o que se passa, com mais frequência, 

em contratos de concessão, precedidos da execução de obra pública, é dizer, em 

projetos greenfield, nos quais o ativo construído reverterá para o poder público; 

ou, em contratos de concessão, que têm nas obrigações de investimentos a sua 

caracterização mais saliente. Nesse sentido, cite-se, por exemplo, um contrato de 

concessão que tenha como obrigação principal a construção de uma ponte, ou a 

construção de uma infraestrutura aeroportuária. Ambas as hipóteses se prestam 

a garantir a continuidade dos serviços públicos. Nada obstante, para além de 

servir a evitar solução de continuidade da prestação do serviço público, cuida-se 

de instituto que compõe o equilíbrio econômico-financeiro das concessões, tema 

que será desenvolvido no próximo item. 

2 A reversão e o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos de concessão (verificador independente e 
conta de reserva de outorga)

Não se pode olvidar que a realização de investimentos em bens reversíveis 

(e, portanto, a própria reversibilidade dos bens) é parte integrante da equação 

econômico-financeira da concessão. Como tal, tais investimentos devem constar da 

proposta comercial da concessionária, adotando-se como premissa a amortização 

integral dos ônus projetados para a concessão, em decorrência da realização de 

investimentos na aquisição ou construção de ativos, a partir do fluxo de caixa 

esperado ao longo da vigência contratual (o recebimento das tarifas pagas pelos 

usuários e eventuais outras receitas auferidas pela concessionária).

Assim é que, se, por alguma razão, tais investimentos não forem, integralmente, 

amortizados, quando da extinção do termo contratual (em virtude, por exemplo, da 

extinção prematura do contrato de concessão), o particular fará jus ao recebimento 

de indenização das parcelas remanescentes, observados os termos da alocação 

de riscos contratuais. Esse é o racional previsto no art. 36 da Lei nº 8.987/1995, 

de acordo com o qual, em qualquer caso de extinção contratual, será devida uma 

17 Defino como revisão ordinária, pois que o trespasse do patrimônio ocorre sem gravames. Nesse sentido, é 
o que dispõe a Cláusula 49.1 do Contrato de Concessão Rodoviária nº 01/2019 da ARTESP: “49.1. Extinta 
a CONCESSãO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSíVEIS, direitos e privilégios vinculados 
à CONCESSãO, transferidos ou disponibilizados, nos termos deste CONTRATO, à CONCESSIONáRIA, ou 
por esta construídos, implantados ou adquiridos, no âmbito da CONCESSãO, livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus ou encargos, independentemente de quaisquer notificações ou formalidades”.

MIOLO_RDPE_70.indd   156 08/06/2020   17:57:21



157R. de Dir. Público da Economia – RDPE | Belo Horizonte, ano 18, n. 70, p. 149-176, abr./jun. 2020

A REVERSãO NOS CONTRATOS DE CONCESSãO E SEU REGIME JURíDICO-ECONôMICO

indenização, pelo Poder Público, ao parceiro privado, pelas “parcelas dos investi-

mentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados”.18 

A questão pode ser ainda explicada por uma outra abordagem. Os investimentos 

realizados, pelo concessionário, em bens reversíveis podem ser equiparados a um 

financiamento do particular ao Poder Concedente. O particular aporta os recursos 

para a aquisição, construção ou reforma dos bens, com investimentos próprios ou 

de terceiros (financiadores), e é, posteriormente, remunerado, pelas receitas da 

concessão (que equivalem ao “pagamento” do Poder Concedente). Caso o valor que 

foi investido pelo particular não possa ser integralmente ressarcido (amortizado) 

pelas receitas recebidas durante a vigência contratual, o Poder Público tem o dever 

de “quitar” o saldo ainda não foi pago (ou seja, as parcelas não amortizadas). 

Trata-se de uma forma mais didática de compreender de onde decorre a 

obrigação do Poder Concedente de indenizar o concessionário pelos investimentos 

não amortizados em bens reversíveis. Seja como for, o cabimento de indenização 

pelos bens reversíveis não amortizados também conta com amplo reconhecimento da 

doutrina administrativista brasileira. Nesse sentido, Marçal Justen filho, para quem 

“a reversão não se faz gratuitamente. Como regra, o valor dos bens reversíveis é 

amortização no curso do prazo da concessão. (…) as tarifas deverão ser calculadas 

de modo a amortizar o valor dos bens empregados pelo particular e que serão ou 

consumidos na prestação do serviço ou integrados no domínio público ao final 

do prazo”.19 Daí por que tenho para mim que a translação da propriedade dos 

particulares, sem a amortização dos investimentos realizados no ativo, se equipara 

ao regime das desapropriações, a exigir o pagamento de uma indenização prévia e 

justa (nos termos art. 5º, XXIV, da CRFB). A isso voltarei doravante. 

Cuida-se de uma indenização que terá de ser composta pelo valor de deprecia-

ção, assim considerado como o valor utilizado para reduzir o valor de determinado 

bem, em razão do desgaste natural do ativo (reduzindo exações tributárias) e 

pelo valor de amortização dos investimentos em bens vinculados à prestação dos 

serviços, que será calculado com lastro no fluxo de receitas diferido no tempo. 

Bem vistas as coisas, é possível se inferir que o regime jurídico dos bens 

reversíveis está muito mais ligado à estrutura econômica do pacto concessório do 

que à qualidade ou à importância do bem afetado à prestação do serviço. Dois 

exemplos ilustram o ponto. No âmbito das concessões de transporte aéreo de 

passageiros, de que tratam as Lei nº 11.182/2005 (Lei de criação da ANAC) e 

a Lei nº 7.656/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), malgrado a importância 

18 “Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos 
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o 
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido”.

19 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003. p. 570.
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das aeronaves, elas não integram o acervo de bens reversíveis. No mesmo modo, 

no âmbito de uma concessão de transporte urbano de passageiros ou de uma 

concessão de ferrovias, os ônibus e o material rodante, respectivamente, poderão 

não integrar, necessariamente, o acervo de bens reversíveis, seja porque tais bens, 

ao final dos contratos, terão uma depreciação tão elevada que a sua inclusão na 

estrutura econômica contratual não se justificaria, seja por que tal patrimônio poderá 

se tornar obsoleto, em razão do advento de novas tecnologias.

Nada obstante, tenho que o mais importante é que as “regras do jogo” sejam 

devidamente previstas no instrumento contratual, pois que não há um regime uniforme 

para a disciplina dos bens reversíveis.20 Foi o que, em diversas oportunidades, 

determinou o Tribunal de Contas da União (TCU). Assim, por exemplo, cite-se o 

Acordão 290/201521 – Plenário, no qual aquela Corte de Contas, ao acompanhar a 

concessão para exploração de rodovias federais integrantes da 3ª Etapa do Programa 

de Concessões Rodoviárias Federais – PROCROFE, recomendou, à ANTT que, nas 

próximas concessões de rodovias federais, indicasse, nos editais de licitação, os 

bens reversíveis que compõem o Sistema Rodoviário objeto de concessão. No mesmo 

sentido, cite-se a Decisão nº 334/2001 – Plenário,22 na qual o TCU determinou 

à ANATEL: (i) indicação dos bens reversíveis, conforme determinação do art. 23, 

X. da Lei 8.987/1995; (ii) critérios para o cálculo e a forma de pagamento das 

indenizações devidas à concessionária, quando for o caso, conforme o art. 23, XI, 

do mesmo diploma legal.23

Nesse sentido, modelagem contratual que trouxe algum parâmetro para 

a aferição dos valores indenizatórios pelos investimentos em bens reversíveis 

não amortizados foi a plasmada, por exemplo, na Cláusula 51.4 do Contrato de 

Concessão da Rodovias BR-135, MG-231, e LMG-54, de acordo com o qual “A 

CONCESSIONáRIA terá direito à indenização correspondente ao saldo não amortizado 

de bens não previstos no PLANO DE NEGÓCIOS DAS RODOVIAS, cuja aquisição 

tenha sido autorizada pela SETOP-MG nos últimos 05 (cinco) anos de vigência 

20 SUNDFELD, Carlos Ari; CâMARA, Jacintho Arruda. Bens Reversíveis nas concessões públicas: a inviabilidade 
de uma teoria geral. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 61, n. 2, p.149-174, maio 2016.

21 TCU. Acórdão 290/2015, Plenário, relator: Min. Walton de Alencar Rodrigues, julgado em 25.02.2015. 
22 TCU. Decisão 334/2001. Plenário, relator: Min. Valmir Campelo, julgado em 06.06.2001. 
23 A despeito de não estabelecer a metodologia, cite-se “7.7 Contrato de Concessão Administrativa para 

a implantação, operação, manutenção e gestão de unidades de atendimento integrado (Uai)”, o qual 
estabelece um lista exemplificativa de bens reversíveis: “São BENS REVERSíVEIS todos aqueles descritos 
no Anexo I do Edital, destinados à execução dos SERVIçOS UAI, especialmente: a. os imóveis adquiridos, 
construídos, bem como as respectivas acessões e benfeitorias; b. os contratos de locação de imóveis; c. 
o mobiliário adquirido; d. os equipamentos, sistemas eletrônicos, computacionais, hardwares, softwares e 
seus respectivos equipamentos periféricos; e. sistemas complementares para o funcionamento adequado 
das unidades, tais como, condicionamento de ar, extinção de incêndio e segurança. f. os códigos fonte 
e as licenças de uso, perpétuas ou não, dos softwares desenvolvidos, adquiridos ou customizados para 
atendimento aos requisitos especificados no Anexo I do EDITAL; g. os contratos de locação, leasing ou 
quaisquer outros que visem à disponibilidade de equipamentos em geral e mobiliário”. 
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deste CONTRATO”. Cuida-se de modelagem que traz alguma previsibilidade para os 

contratos nos quais o Plano de Negócios – PN é utilizado, para fins de reequilíbrio 

econômico-financeiro. 

Na Concessão nº 01/2019, conduzida pela ARTESP, tenho que o tema ganhou 

importante nova roupagem, por intermédio da veiculação de sua Cláusula 42.1. Andou 

bem a referida modelagem, pois que a aferição do montante indenizatório pelos 

investimentos em bens reversíveis não amortizados será orientado: (i) pelos valores 

referentes aos desequilíbrios econômico-financeiros da concessão em favor de cada 

uma das partes; (ii) será utilizado de um critério de amortização de linha reta; (iii) 

não serão considerados eventuais valores contabilizados, a título de juros e outras 

despesas financeiras durante o período de construção; (iv) não serão considerados 

eventuais valores contabilizados a título de margem de construção; (v) não serão 

considerados eventuais ágios de aquisição; (vii) não serão considerados eventuais 

valores contabilizados a título de outorga variável; (vi) o valor das parcelas dos 

investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados 

será apurado a partir do ativo intangível da Concessionária, e tendo como termo 

final a data da notificação da extinção do Contrato, de acordo com a Interpretação 

Técnica ICPC 01 (R1), e os custos contabilizados, de acordo com a sistemática 

da alínea anterior, terão como limite máximo os valores previstos no EVTEA ou os 

valores aprovados pela ARTESP, na forma prevista neste contrato.

Caso, porém, não sejam indicados os bens reversíveis, nem a metodologia 

indenizatória, temos que o mais adequado seria que, pelo menos, a modelagem 

contratual estabelecesse que um terceiro, equidistante às partes, um árbitro24 ou 

um Verificador Independente, com a necessária expertise técnica, pudesse mensurar 

o valor de tais investimentos e avaliar o inventário de bens reversíveis, de forma 

imparcial.25 Nesse quadrante, é digna de nota a Cláusula 58.5 do Contrato de 

Concessão Patrocinada MG050, de acordo com o qual “Um ano antes da extinção da 

CONCESSãO PATROCINADA será formada uma Comissão composta pela SETOP, pela 

fiscalização do DER-MG, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pela Concessionária, 

tendo por finalidade proceder à inspeção do sistema rodoviário”. Nessas hipóteses, 

24 Sobre o tema, V. o meu FREITAS, Rafael Véras de. Novos desafios da arbitrabilidade objetiva nas concessões. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 14, n. 53, p. 199-227, jan./mar. 2016.

25 Como bem exposto por Bruno Aurélio “O risco de submissão ao crivo exclusivo da autoridade pública para 
avaliação de desempenho dos parceiros privados poderia esvaziar a prescrição da Lei nº 11.079, que permite 
vincular a remuneração do parceiro privado ao seu desempenho. Visando dar eficácia a esta pretensão 
legislativa, coube à autoridade, além de fixar critérios objetivos de avaliação, agregar ao contrato a figura 
de um terceiro que, de forma independente, pudesse fiscalizar o cumprimento do contrato, verificando o 
desempenho do parceiro privado. Neste diapasão, todos os contratos sob análise preveem a possibilidade 
de ser contratado um verificador independente que irá atribuir nota à execução, condicionando parcela de 
sua remuneração” (AURÉLIO, Bruno. Novos paradigmas na relação Público-Privado: estudo de caso – as 
primeiras PPPs Mineiras. Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 3, n. 6, p. 149-
167, jul./dez. 2014).
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o Verificador Independente poderá atuar, por exemplo, auxiliando o Poder Público, 

na elaboração do EVTEA, o que servirá como parâmetro inicial para o cálculo dos 

valores indenizatórios. Ou, por ocasião do exercício da função de monitoramento 

da concessão, poderá aferir como as obrigações de investimentos vêm sendo 

realizadas, para efeito provisionamento dos valores indenizatórios.  

Para além da previsão expressa no contrato, outro instituto que pode ser 

utilizado para conferir previsibilidade ao pagamento de tais indenizações é a criação 

de uma Conta de Reserva de Outorga. Assim, por exemplo, cite-se a Cláusula 34.8 

dos Contratos de Concessão da ARTESP, vazada nos seguintes termos “34.8. Caso 

ocorra a extinção antecipada do CONTRATO em decorrência da hipótese prevista na 

cláusula 6.4 (iii), a ARTESP determinará ao BANCO DEPOSITáRIO a transferência 

da totalidade dos valores disponíveis na CONTA RESERVA DE OUTORGA para a 

Conta Bancária Centralizadora, até o limite do montante de indenização devido 

pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONáRIA, nos termos da Cláusula 44.4 (iii)”. 

Cuida-se de uma modelagem relevante, por intermédio da qual se provi-

siona valores (a título de uma outorga variável) para arcar com o pagamento de 

indenizações às partes, seja para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, seja 

para o pagamento de indenização nas hipóteses de extinção antecipada do pacto 

concessório. O referido mecanismo se apresenta vantajoso, pois que, para além 

de evitar a prática de condutas oportunistas dos licitantes – como sói ocorrer em 

licitações que veiculam o critério de julgamento da menor tarifa – confere liquidez 

para indenizar os concessionários, em hipóteses de extinção prematura do contrato 

de concessão, bem como se apresenta serviente a manter a prestação do serviço 

público em patamares mínimos até a relicitação do ativo.26  

Em resumo do exposto até aqui, é possível se concluir a primeira parte desse 

ensaio, por intermédio das seguintes proposições objetivas: (i) no âmbito do 

procedimento de reversão, deve prevalecer o critério funcional segundo o qual só 

reverterão ao patrimônio público os bens, efetivamente, afetados à prestação do 

serviço público; (ii) a reversão integra o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

de concessão, diante do que alguns bens, malgrado a sua importância, podem não 

integrar o acervo de bens reversíveis (a exemplo do material rodante, no âmbito de 

concessão de ferrovia); (iii) a despeito da metodologia que vier a ser adotada para 

indenizar o concessionário (tema que será doravante aprofundado), tal indenização 

26 De acordo com Fernando Camacho, tal modelagem apresenta as seguintes vantagens: (i) assegurar a 
existência de recursos para reequilibrar o contrato de imediato em caso de qualquer evento de desequilíbrio 
(inclusive, para assegurar modicidade tarifária); (xix) liquidez para potenciais mecanismos que a requeiram 
(e.g., proteção de risco cambial); (xx) liquidez para a eventual ocorrência de eventos de desequilíbrio no início 
do contrato (e.g., riscos de engenharia alocados ao poder concedente); e (xxi) indenizar o particular, ainda 
que parcialmente, na eventualidade de haver extinção antecipada (caso haja opção por manter recursos 
significativos durante prazo alongado). (CAMACHO, Fernando. Inovações para as concessões de rodovias 
federais. IFC – International Finance Corporation: [s.d.]).
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deverá ser composta pela depreciação do ativo, assim considerada como o valor 

utilizado para reduzir o valor de determinado bem, em razão do seu desgaste natural, 

bem como pelo valor de amortização dos investimentos, em bens vinculados à 

prestação dos serviços, que será calculado com lastro no fluxo de receitas do módulo 

concessionário diferido no tempo; e (iv) a segurança dos projetos concessionários 

está, intimamente, ligada à previsibilidade das “regras do jogo”, motivo pelo qual se 

predica de uma previsão expressa desses parâmetros indenizatórios; caso, porém, 

não haja tal previsão, recomenda-se que o contrato preveja que tais valores sejam 

apurados por um arbítrio, por um verificado independente, ou que seja veiculada 

uma Conta de Reserva de Outorga. 

3 As metodologias indenizatórias pelos investimentos 
realizados em bens reversíveis não amortizados (o 
contábil e a valor novo de reposição – VNR)

Como é cediço, a Lei nº 8.987/1995 disciplina dois regimes jurídicos distintos 

para a extinção de contratos de longo prazo. O primeiro é o da extinção normal dessa 

avença, que terá lugar na hipótese de advento do termo contratual. O segundo, o da 

extinção anômala ou antecipada, o qual terá lugar nas hipóteses de encampação, 

caducidade, rescisão, anulação e relicitação, o qual contará com variações, de 

acordo o regime jurídico de cada uma dessas subespécies. 

Para tal, permita-nos apontar uma circunstância que tem de estar presente 

em todas as hipóteses de extinção anômala do contrato de concessão: a existência 

de um fato superveniente. Trata-se de uma espécie de mitigação da prerrogativa 

publicística da Administração Pública de extinguir, unilateralmente, contratos 

administrativos celebrados com particulares (prevista no artigo 78, inciso II, da Lei 

nº 8.666/1993 e no artigo 37 da Lei nº 8.987/1995). É que, se, por um lado, a 

Administração Pública tem a prerrogativa de extinguir contratos que não estejam 

mais em consonância com os interesses públicos neles veiculados – decorrente do 

ainda exorbitante regime jurídico administrativo –, por outro, o particular não poderá 

ter seu patrimônio expropriado para fazer frente a esse objetivo de interesse geral, 

sem ser indenizado. Do contrário, ter-se-ia uma violação à igualdade da distribuição 

dos encargos públicos, fundamentação moral e jurídica da indenização pela prática 

de atos lícitos estatais. 

Assim é que, antes de rescindir a avença, antecipadamente, deverá o Poder 

Público justificar esse ato (motivá-lo), apontando a existência de uma circunstância 

superveniente à contratação. Nessa perspectiva, estou de acordo com Bernardo 
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Strobel Guimarães,27 para quem “tal justificativa implica em demonstrar que, à luz 

de um evento superveniente, a manutenção do contrato deixa de ser veículo idôneo 

para promover o interesse público, impondo-se, pois, o desfazimento do vínculo. 

Isso vale, inclusive, para a lei que autoriza a encampação, que – por ser de efeitos 

concretos – sujeita-se aos mesmos controles que qualquer ato administrativo”. 

Mais que isso, para além de um fato superveniente, a Administração Pública 

deverá franquear ao particular a possibilidade de influenciar os termos dessa decisão. 

Isto porque entendemos que qualquer ablação da propriedade privada se configurará 

como um sacrifício de direito, o qual predica da observância do devido processo 

legal expropriatório, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Filiamo-nos, neste 

particular, ao já clássico ensinamento de Carlos Ari Sundfeld,28 segundo o qual 

sacrifícios de direitos são “situações impostas compulsoriamente pelo Estado, com 

base em lei, aos titulares de direitos de conteúdo patrimonial, através do devido 

processo judicial e mediante indenização, prévia, justa e em dinheiro, implicando em 

compressão do conteúdo do direito ou em sua extinção”. Daí poder-se concluir que, 

antes da extinção anômala da concessão, o Poder Concedente deverá observar um 

devido procedimento, no qual terá de: (i) motivar o ato administrativo de extinção, 

apontando a existência de fato superveniente que o justifique; (ii) permitir que o 

concessionário influencie os seus termos; e (iii) indenizar o concessionário pelos 

prejuízos suportados com a ruptura abrupta da avença. 

Pois bem. Para efeito de fixação da metodologia para fixação da indenização 

pelos bens reversíveis não amortizados,29 o Poder Público poderá se valer dois 

critérios: (ii) o contábil, que se utilizará do valor registrado na contabilidade da 

concessionária; ou (iii) o patrimonial (ou Valor Novo de Reposição – VNR), que se 

utilizará do valor de reposição do ativo; é dizer, de modo a garantir que o valor 

seja serviente à substituição do bem inutilizado para prestação do serviço público.

Ao se adotar o critério contábil, o Poder Público deverá se utilizar dos 

registros contábeis da própria concessionária para calcular os valores devidos 

pelos bens vertidos ao patrimônio público, preocupando-se com a recuperação 

imediata do investimento, e não com a rentabilidade do projeto. Cuida-se de uma 

metodologia que se apresenta vantajosa, na medida em que proporciona uma 

melhor comparabilidade entre os valores despendidos pela concessionária em 

uma mesma data e valendo-se do mesmo poder aquisitivo da moeda. Para além 

disso, tal metodologia apresenta a vantagem de conferir maior previsibilidade ao 

valor que será devido à concessionária, pois que considera, apenas, a variação dos 

27 GUIMARãES, Bernardo Strobel. Fundamentos constitucionais para indenização dos lucros cessantes em 
caso de extinção de contratos administrativos por interesse da Administração Pública. Revista de Contratos 
Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 3, n. 4, p. 9-29, set. 2013/fev. 2014. 

28 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 54. 
29 FREITAS, Rafael Véras de. Concessão de Rodovias. Belo Horizonte: Fórum, 2017a. p. 157.
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efeitos inflacionários em determinado período. Assim é que, como bem aportado 

por Maria Elisabeth Andrade e Eliseu Martins30 o método contábil “não representa 

o novo valor de venda no mercado do ativo, mas sim o investimento feito no ativo 

atualizado monetariamente ou o valor de uma despesa ou de uma receita também 

atualizado pelos efeitos inflacionários. Seu objetivo é somente refletir os efeitos 

da inflação e não produzir valores de mercado”.

Em resumo, tal metodologia considera o equivalente ao valor do ativo intangível 

não depreciado da companhia, mas sujeito a um conjunto de deduções como: 

definição de bens reversíveis e não reversíveis, investimentos não obrigatórios, juros 

de correção e atualização, juros capitalizados de empréstimos e financiamentos, 

transações com partes relacionadas, margem de construção, obras em andamento, 

reequilíbrio econômico e financeiro, despesas pré-operacionais e BDI.

De outro lado, a desvantagem dessa metodologia é que ela poderá gerar 

incentivos para produção de uma a espécie de efeito Averch-Johnson31 para o 

concessionário. É que à medida que a indenização será apurada pelos dados 

contábeis do particular, em razão da existência de uma assimetria de informações 

entre as partes, o concessionário terá o incentivo para investir em bens cujo valor 

não será amortizado no prazo da concessão.32 Ademais disso, na depreciação 

contábil, são desconsiderados os custos e as receitas concessionárias, ao passo 

que, na amortização financeira, se pressupõe que os investimentos tenham sido 

remunerados a uma taxa, dentro do período de vigência da concessão. Nesse 

quadrante, estamos de acordo com Lucas Navarro Prado,33 para quem o critério 

contábil “desconsidera, assim, que o investidor abre mão de liquidez, da possibilidade 

de gastar seus recursos financeiros agora, com a expectativa de ser remunerado 

pelo período em que deixa de ter livre disponibilidade sobre seus recursos”. 

Ao adotar o Valor Novo de Reposição do Ativo (VNR), como já tive a oportunidade 

de asseverar “o poder concedente deverá se valer do valor de reposição do ativo, 

30 ANDRADE, M.; MARTINS, E. Desafios na política pública de mensuração dos ativos para a formação das 
tarifas no setor elétrico: alguém deve ser beneficiado e alguém deve ser sacrificado? Revista Contabilidade 
& Finanças, v. 28, n. 75, p. 344-360, 2017.

31 BROWN, A. C.; STERN, J.; TENENBAUM, B. Handbook for evaluating infrastructure regulatory systems. 
Washington D.C.: World Bank, 2006. Disponível em: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/
sites/ppp.worldbank.org/files/documents/world_bank-_ppiaf-_handbook_for_evaluating_infrastructure_
regulatory_systems_2006_english.pdf. Acesso em: 20 maio 2020.

32 No mesmo sentido, confira-se os ensinamentos de Marçal Justen filho, para quem “O concessionário pode 
promover decisões desastradas, investindo equivocadamente em bens cujo valor nunca será amortizável 
em face das condições de outorga. O método do custo histórico transferiria para o poder concedente os 
efeitos negativos decorrentes de decisões empresariais incorretas” (JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral 
das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003. p. 570).

33 PRADO, Lucas Navarro. Extinção de contratos de PPP e concessão: breves reflexões sobre o cálculo de 
indenizações considerando os parâmetros gerais da Lei Federal nº 8.987/1995. 23 jan. 2014. Disponível 
em: http://pt.slideshare.net/navarroprado/extino-de-contratos-de-ppp-e-concesso-critrios-de-indenizao. 
Acesso em: 28 maio. 2019.
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por meio do qual é aferido não só o investimento para a sua disponibilização, mas 

também os reinvestimentos para o atendimento de obrigações regulatórias”.34 Dito 

em outros termos, por intermédio de tal metodologia, ao invés de aferir tal valor 

pela análise da contabilidade de Concessionária, tal avaliação deverá ser suficiente 

para repor o bem que será utilizado para a prestação do serviço concedido (por 

exemplo, a construção de uma nova usina hidrelétrica). 

Cuida-se de metodologia já veiculada, no setor elétrico, por intermédio da 

Lei nº 12.783/2013, no seu art. 8º, §2º, segundo a qual “O cálculo do valor da 

indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, utilizará como base a 

metodologia de valor novo de reposição, conforme critérios estabelecidos em 

regulamento do poder concedente”. No mesmo sentido, o Decreto nº 7.805/ 2012, 

também prevê a utilização da metodologia do valor novo de reposição do bem, que 

será definido a partir de estudos que serão fundamentados (i) no projeto básico do 

empreendimento e elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética, nos casos 

de empreendimentos de geração de energia, ou (ii) na base atualizada de dados 

utilizada para composição das receitas anuais permitidas e elaborados pela própria 

ANEEL, no caso das instalações de transmissão. 

O Tribunal de Contas União – TCU já teve a oportunidade referendar a utilização 

dessa metodologia. Assim, por exemplo, cite-se o Acórdão 2736/2016 – Plenário, 

que trata do monitoramento acerca dos impactos da Medida Provisória 579/2012 

(convertida na Lei nº 12.783 de 2013), no qual a corte de contas deixou assentado 

que parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados, 

não depreciados ou não indenizados pelo poder concedente, seria coberta pela tarifa 

ou pela receita a ser auferida pelas concessionárias renovadas, sendo utilizada a 

metodologia de valor novo de reposição para o cálculo desses valores. 

Por fim, mas não menos relevante, é de destacar o percuciente alerta de 

Bernardo Strobel Guimarães35 no sentido de que, mais do estabelecer a adequada 

metodologia indenizatória, deve o poder público garantir que haja disponibilidade 

de recursos para fazer frente a tal indenização. Nas suas palavras, “nesta linha, o 

Executivo deve indicar nos termos do art. 16 e 17 da LC 101/2000 de onde retirará 

os recursos necessários para pagar a indenização devida. Com efeito, o Executivo 

não pode pretender criar uma despesa para a qual não tenha disponibilidade 

orçamentária”. Daí porque não me filio ao entendimento de acordo com o qual apenas 

34  FREITAS, Rafael Véras de. As prorrogações e a relicitação previstas na Lei nº 13.448/2017: um novo 
regime jurídico de negociação para os contratos de longo prazo. Revista de Direito Público da Economia – 
RDPE, Belo Horizonte, ano 15, n. 59, p. 175-199, jul./set. 2017b.

35  GUIMARãES, Bernardo Strobel Guimarães. Encampação de contrato concessão: pressupostos e 
procedimentos. Jota, 03 dez. 2019. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/
encampacao-de-contrato-concessao-pressupostos-e-procedimentos-03122019. Acesso em: 20 maio 2020.
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na encampação (prevista no art. 37 da Lei nº 8.987/1995), tal indenização teria de 

ser prévia, o qual vem sendo consagrado, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.36 

Afinal, não se pode olvidar que a expropriação da propriedade privada predica de 

um devido processo legal expropriatório, como determina o art. 5º, inciso LV c/c 

inciso XXIV da CRFB, bem como de um adequado planejamento orçamentário, como 

determina a Lei de Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Nesse quadrante, tenho que suprimir o caráter prévio da indenização pelos 

investimentos em bens reversíveis não amortizados em concessões, a um só 

tempo, incorre em violação: (i) ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, inciso II 

e 37, caput, da CRFB, sob a vertente do dever da repartição equânime de encargos 

sociais; (ii) ao princípio da liberdade de iniciativa, consagrado no art. 1º, inciso IV 

e 170, caput, da CRFB; (iii) ao direito de propriedade, garantido pelo art. 5º, inciso 

XXII, da CRFB; (iv) ao direito à indenização nas hipóteses de desapropriação, na 

forma do art. 5º, inciso XXIV, da CRFB; e (vi) e aos arts. 16 e 17 da LC nº 101/2000.

Nada obstante isso, tenho que, para além da vinculação orçamentária, 

considerando a assimetria de informações existente entre os concessionários e o 

regulador, o sistema adequado de reversão predica de uma adequada fiscalização 

do regulador sobre os investimentos que estão sendo realizados em comparação 

com os valores que vem sendo contabilizados, ou se tais investimentos são com-

patíveis para a reposição de um novo ativo. O racional seria que tais investimentos 

fossem acreditados, pelo poder público, por intermédio de um ato administrativo 

declaratório. Com isso, poderia ser conferida maior segurança jurídica às partes, o 

que, na ponta, pode servir como um facilitador para a obtenção de financiamentos. 

Além disso, melhor seria que o contrato dispusesse a propósito de um regime 

indenizatório distinto para cada um de suas fases (pré-operacional, de investimentos 

e amortização). Afinal, para cada uma delas, será necessário estabelecer um racional 

indenizatório distinto, que venha a recompor os efeitos da extinção prematura do 

contrato de concessão. 

Ademais disso, é de se destacar que o critério de seleção do concessionário 

também produzirá efeitos no estabelecimento de um regime indenizatório. É o que 

se passará nas concessões precedidas de licitação por maior valor da outorga (art. 

15, II, da Lei nº 8.987/1995). Em termos objetivos, o valor da outorga corresponde 

ao Valor Presente Líquido (VPL) positivo, aferido a partir de um fluxo de caixa 

estimado (composto investimentos e custos operacionais), considerando uma 

36  “(…) firmou o entendimento de que, extinto o contrato de concessão por decurso do prazo de vigência, cabe 
ao Poder Público a retomada imediata da prestação do serviço, até a realização de nova licitação, a fim de 
assegurar a plena observância do princípio da continuidade do serviço público, não estando condicionado 
o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual indenização referente a bens reversíveis, que, 
em sendo devida, deve ser garantida nas vias ordinárias” (STJ, AREsp nº 144.449/SC, Segunda Turma, 
relator: Min. Herman Benjamin, julgado em 10.09.2012).
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taxa de desconto eleita pelo regulador setorial. Cuida-se, pois, de um excedente 

financeiro da concessão, que é devido para que o particular tenha o direito de 

explorar o ativo. Razão pela qual, na hipótese de extinção prematura do contrato 

de concessão, tal valor deverá ser devolvido ao concessionário, de acordo com o 

período já explorado. 

Há, portanto, de se concluir esse item no sentido da impossibilidade de se 

defender o entendimento de acordo com o qual haveria apenas uma metodologia 

adequada a lastrear a indenização pelos investimentos realizados em bens reversíveis 

não amortizados. É que a lógica indenizatória dependerá das especificidades 

técnicas e econômicas de cada subsistema regulado. O tema foi, recentemente, 

disciplinado, pela ANTT, por intermédio da Resolução nº 5.860/2019, normativo 

que será analisado no próximo item. 

4 As metodologias indenizatórias pelos investimentos 
realizados em bens reversíveis no setor de rodovias 

No âmbito da ANTT, a metodologia para o cálculo da indenização de investi-

mentos não depreciados ou amortizados em bens reversíveis foi disciplinada pela 

Resolução nº 5.860, de 3 de dezembro de 2019. De acordo com seu art. 1º, tal 

normativo será serviente para disciplinar a “metodologia de cálculo dos valores 

de indenização referentes aos investimentos vinculados a bens reversíveis não 

depreciados ou amortizados, devidos à Concessionária em caso de extinção 

antecipada de contratos de concessão de rodovias federais” (grifou-se). 

Como se pode notar, o artigo pretende disciplinar a metodologia indenizatória 

em todas as hipóteses de extinção anômala dos contratos de concessão. Nada 

obstante isso, não se pode olvidar que, na encampação, o regime indenizatório é 

um tanto diverso. 

Como é de conhecimento convencional “encampar equivale a desapropriar, 

transferindo compulsoriamente bens e direitos privados para o patrimônio público. 

Justamente por isso, a encampação subordina-se ao regime jurídico da desapro-

priação”. É que, ao retomar o serviço delegado, o poder público está subtraindo 

do concessionário todo o plexo de direitos econômicos que integram a posição de 

prestador de um cometimento público. Daí porque Alexandre Santos de Aragão,37 

com razão, afirma que “a exigência de prévia e justa indenização é consequência 

tanto da aproximação do instituto da encampação com aquele da desapropriação, 

37 ARAGãO, Alexandre Santos de. Parecer acerca da extinção administrativa de contrato de concessão de 
serviço público precedida de obra pública – Requisitos materiais e processuais. Revista de Contratos 
Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 4, n. 7, p. 157-217, mar./ago. 2015. 
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quanto da garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos 

administrativos, nos moldes do que determina o art. 9º, §4º da Lei nº 8.987”. 

Isso quer significar que a encampação do serviço influencia toda a rentabilidade 

do projeto. Razão pela qual a sua indenização deverá ser a mais ampla possível. 

Nada obstante, o tema da indenização na encampação ainda comporta margem para 

questionamentos. Explica-se. O art. 36 da Lei nº 8.987/1995, como visto, prevê 

que “A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das 

parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou 

depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e 

atualidade do serviço concedido”. E, de outro lado, o art. 37, da Lei nº 8.987/1995, 

que disciplina o instituto da encampação, por sua vez, dispõe que “considera-se 

encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da 

concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e 

após prévio pagamento da indenização, nos termos do artigo anterior” (grifamos).

A interpretação literal dos referidos dispositivos nos levaria ao equivocado 

entendimento no sentido de que, nas hipóteses de encampação, o concessionário 

só deveria ser indenizado pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados 

(danos emergentes). Não se abona esse entendimento. O artigo 36 disciplina o 

regime indenizatório nas hipóteses de extinção da concessão, por advento do termo 

contratual, e não por extinção antecipada. E isso faz toda a diferença. É que, com 

o advento do termo contratual, presume-se que o concessionário já amortizou seus 

investimentos, em razão do que foi previsto em seu plano de negócios para fazer 

frente ao projeto concessionário. Caso isso não tenha ocorrido, a ele será devida 

indenização, tão somente, do valor ainda não amortizado. 

Por outro lado, na extinção anômala (de que é exemplo a encampação), o 

equilíbrio econômico-financeiro da concessão é todo alterado, para além dos bens 

reversíveis não amortizados ou depreciados, compreendendo, também, valores 

outros, tais como os referentes aos contratos por ele rescindidos com terceiros, 

o custo do capital investido no tempo (seja ele próprio, ou de terceiro), eventuais 

danos à sua reputação comercial, dentre outros. Daí por que estamos de acordo 

com Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, para quem, nessas hipóteses, 

a “indenização derivada da encampação há de comportar a integralidade dos danos 

suportados pelo concessionário, não devendo se ater apenas ao correspondente 

a investimentos em bens reversíveis que não tenham sido amortizados”, mas 

“também à compensação de uma gama de outros prejuízos atuais e potencias, 

dentre os quais a perda do benefício de continuação da execução do contrato pelo 

prazo previsto”. Cuida-se de entendimento já referendado, pelo Superior Tribunal 

de Justiça – STJ, para o qual “Administração Pública, sob justificativa de interesse 

público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos 
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daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes, mas 

também os lucros cessantes”.38 

Nesse quadrante, na encampação, a indenização da concessionária será 

composta: (i) pelas parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de 

manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados; (ii) pela sua 

desoneração em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamentos 

por esta contraídas, notadamente nas hipóteses nas quais a receita tarifária figurar 

como garantia do financiamento (Project Finance); e (iii) por todos os encargos e 

ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a 

fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, 

em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais 

celebrados em função de seu contrato de concessão.

No mesmo sentido, o Guia do Banco Mundial sobre PPPs 201939 dispõe 

que tal indenização deve ser composta por: “(i) any materials or goods ordered 

or Sub-contracts placed that cannot be cancelled without such Losses being 

incurred; (ii) any expenditure incurred in anticipation of the provision of services or 

the completion of works in the future; (iii) the cost of demobilization including the 

cost of any relocation of equipment used in connection with the PPP Project; and 

(iv) redundancy payments; (b) the Losses are incurred under arrangements and/or 

agréments that are consistent with terms that have been entered into in the ordinary 

course of business and on reasonable comercial terms, excluding loss of profits 

calculated over a period which is longer than [one (1) year] after the Termination 

Date; and (c) the Private Partner and the relevant Sub-contractor have each used 

their reasonable endeavors to mitigate the Losses”.

Na caducidade e na relicitação, por sua vez, a indenização devida à Concessio-

nária restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda 

não amortizados, do qual serão descontados: (i) os valores das multas contratuais; 

(ii) quaisquer valores recebidos pela Concessionária, a título de cobertura de 

seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de 

caducidade – apenas em caso de caducidade, e não no de relicitação; (iii) eventuais 

prejuízos provocados pelo poder concedente; e (iv) a garantia contratual. Daí que, 

considerando a diferença dos regimes indenizatórios, melhor seria que o instituto 

da encampação não fosse abarcado pela minuta de resolução em análise.

38 STJ. Resp nº1.240.057-AC, Segunda Turma, relator: Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.06.2011. 
39 WORLD BANK. Guia do Banco Mundial sobre PPPs 2019. Washington D.C.: World Bank, 2019. 260 p. 

Disponível em: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/
documents/Guidance_on_PPP_Contractual_Provisions_EN_2019_edition.pdf. Acesso em: 20 maio 2020.
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O art. 1º, §1º prescreve que “Estarão depreciados ou amortizados os bens 

reversíveis na situação de extinção do contrato de concessão pelo advento do seu 

termo, não sendo devida indenização pelo Poder Concedente”. 

Como é sabido, cuida-se de previsão inspirada na cláusula 4.3.3 do Contrato 

de Concessão da BR-116/324/BA da 2ª Etapa, fase II, da ANTT. O racional da 

referida prescrição é o de tentar reduzir as discussões sobre o montante indenizatório 

devido aos concessionários, ao final dos contratos de concessão. Acontece que os 

contratos de concessão da rodovia da 3ª fase do PROCROFE são pautados pelos 

seguintes característicos: (i) são vinculados a índices de serviço (materializados 

no fator “q”), para os quais a concessionária terá de realizar investimentos (por 

intermédio de gatilhos); e (ii) não guardam vinculação ao Plano de Negócios – PN 

apresentados pelo Concessionário, no qual estaria previsto um rol de investimentos 

que seriam realizados. Nesse quadrante, se, no final da concessão, for exigida a 

realização de um investimento para manutenção do índice de desempenho, e não 

houver tempo para amortização, tal previsão poderá gerar o desincentivo para a sua 

não realização. Diante do que se cuida de previsão que mereceria uma relativização. 

O art. 2º, §1º, I prescreve que só serão indenizados bens “se contribuírem para 

a continuidade da prestação do serviço público, auferindo benefícios econômicos 

futuros para o sistema rodoviário” (grifos postos). O art. 7º, V, da mesma forma, 

prescreve que não serão indenizados “custos pré-operacionais, salvo aqueles que 

comprovadamente representem benefício econômico futuro ao sistema rodoviário” 

(grifos postos).

A ratio dos referidos dispositivos é a de interditar, por exemplo, que investimen-

tos em bens que sirvam ao atendimento de obrigações de investimento que já se 

exauriram sejam indenizados. Não abonamos tal entendimento. Temos que todas 

essas espécies de investimentos deveriam ser indenizadas. É que o racional primeiro 

do art. 36 da Lei nº 8.987/1995 é o de interditar a expropriação do patrimônio do 

concessionário, caso seus investimentos não sejam amortizados, por intermédio do 

percebimento de tarifas durante o prazo contratual, pouco importando se os bens 

importarão em “benéficos econômicos futuros para o sistema rodoviário”. Tanto 

assim é que essa foi uma das razões pelas quais não se adotou, para efeito de 

estipulação do quantum indenizatório, o Valor de Reposição do Ativo (utilizado no 

Setor Elétrico, por exemplo, nos temos da Lei nº 12.783/2013).40 

Cuida-se de racional que diferencia os contratos de concessão dos singelos 

contratos de empreitada. Os contratos de concessão, por se tratar de instrumentos 

40 “art. 2º caput da Resolução nº 596/2013, à qual foi referendada pelo TCU quando da prolação dos acórdãos 
nº 2579/2014” (TCU, acórdão nº 2579/2014, Plenário, relator: José Jorge. Julgado em 01.10.2014); 
27361/2016 (TCU, acórdão nº 27361/2016, Plenário, Relator: Min. Vital do Rêgo, julgado em 26.10.2016); 
e 1836/2013 (TCU, acórdão nº 1836/2013), Plenário, Relator: Min. José Mucio Monteiro, julgado em 
17.07.2013). 
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jurídicos com prazo diferido, dentro do qual são realizados vultosos investimentos, 

predicam uma sistemática distinta da dos tradicionais contratos de empreitada. 

Isso se dá porque, em ajustes de longo prazo, o concessionário deverá ser 

remunerado pelos investimentos realizados (com capital próprio ou de terceiros) 

para a implantação/exploração de determinada infraestrutura. Ou seja, enquanto 

na empreitada tradicional o contratado é remunerado concomitantemente com a 

execução dos serviços ‒ de acordo com os custos unitários por ele apresentados 

‒, em ajustes de longo prazo, diversamente, o concessionário terá de antecipar 

recursos para, depois de construída a infraestrutura, ser remunerado pelos utentes 

do serviço.41 Assim é que não se pode desconsiderar, para fins indenizatórios, que 

as “obrigações de desempenho” adimplidas pela Concessionária poderão importar 

na realização de investimentos em bens reversíveis (os quais podem se exaurir, 

em razão da sua própria característica).

O que importa, aqui, é a necessidade de permitir o adequado retorno de um 

recurso que foi “antecipado” (na qualidade de um “empréstimo”, por assim dizer) pelo 

concessionário e que, em razão da extinção prematura do contrato de concessão, 

não poderá ser amortizado. Nem se diga que os deveres genéricos de garantir 

a “adequação” e de “atualidade” (art. 6º, §1º e §2º, da Lei nº 8.987/1995) do 

serviço subverteriam esse racional, criando uma obrigação genérica de investimentos 

em bens reversíveis não indenizáveis. Disto em outros termos, que, por força de 

prescritivos tão abertos, a concessionária tenha de suportar a obrigação de realizar 

qualquer investimento, sem compensação, máxime se o contrato de concessão 

vier a ser extinto de forma prematura. 

É que a concessionária só é obrigada a responder pelos “objetos” e “metas” 

previamente previstos no edital, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 8.987/1995. E, do 

mesmo modo, a fazer frente ao atendimento de obrigações previamente delineadas 

no instrumento contratual (art. 23, V, da Lei Estadual nº 8.987/1995). Dito em 

termos diretos: as contraprestações da Concessionária devem estar definidas nos 

quadrantes do racional econômico de cada contrato. De fato, para fazer frente a 

tal dispêndio, a concessionária deve provisionar, por ocasião da apresentação de 

sua proposta na licitação, uma estimativa dos custos que seriam suportados para 

fazer frente à prestação de um serviço adequado e atual na vigência do contrato 

de concessão. Assim é que, para cumprir as obrigações atreladas à adequada 

41 Nesse sentido, advertem Floriano de Azevedo Marques Neto e Caio de Souza Loureiro que, nesses contratos, 
“a obrigação de despender recursos sem perceber a remuneração equivalente de imediato transforma os 
custos e despesas do concessionário em investimentos, que pressupõem a necessidade de antecipar 
recursos cuja contrapartida não caracteriza propriamente uma remuneração, mas, sim, a amortização” 
(MARqUES NETO, Floriano de Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. A (re)afirmação do equilíbrio econômico-
financeiro das concessões. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, v. 12, n. 47, 
p. 125-151, jul./set. 2014. p. 141).
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prestação do serviço público, como bem destacado por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho 

Arruda Câmara,42 o concessionário terá de dar cabo de encargos programados e 

de encargos adicionais. 

Os encargos programados são aqueles que já foram previstos, de forma 

individualizada, desde a celebração do instrumento contratual. Não é por outra 

razão que tal espécie de encargo se constitui como uma cláusula essencial do 

contrato de concessão, a teor do art. 23, V, da Lei nº 8.987/1995, de acordo com 

o qual se prevê a obrigatoriedade do estabelecimento de “direitos, garantias e 

obrigações do Poder Concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às 

previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente 

modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações”. 

Os encargos adicionais, por sua vez, são aqueles que não foram, orginalmente, 

previstos na modelagem econômico-financeira dos contratos de concessão – mas 

que, pela sua incompletude, são estabelecidos, posteriormente, seja pelo Poder 

Concedente, seja pela agência reguladora setorial. 

Para fazer frente ao custeio de tais encargos, o concessionário terá de dar 

cabo do que Gabriela M. Engler Pinto43 denomina de investimentos contingentes 

não precificados para a atualização dos serviços,44 os quais serão exigíveis 

quando for verificada determinada condição. De acordo com a referida autora, 

tais investimentos, usualmente, têm lugar nas seguintes situações: (i) ou são 

investimentos que, a rigor, deveriam ter sido previstos inicialmente à época da 

licitação do projeto como investimentos contingentes e não o foram, sobretudo pela 

dificuldade que é modelar esse tipo de obrigação e precificá-la adequadamente; 

ou (ii) são investimentos decorrentes de inovações tecnológicas, naturalmente 

imprevisíveis, mas necessárias para agregar confiabilidade na operação e conforto 

aos usuários na prestação dos serviços. 

Assim é que, nos casos de encargos não programados, relacionados ao 

atendimento de obrigações de desempenho, não há dúvidas de que há um aporte 

42 SUNDFELD, Carlos Ari; CâMARA, Jacintho Arruda. Atualidade do serviço público concedido e reequilíbrio da 
concessão. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 16, n. 61, p. 41-54, jan./
mar. 2018.

43 PINTO, Gabriela M. Engler. Novos Investimentos em concessões de PPPs: contornos de limites. In: 
Infraestrutura Fluminense: Um Panorama dos Atuais desafios. Comissão de Infraestrutura da OAB-RJ. No 
prelo. 

44 Para ilustrar, citam-se como exemplo as seguintes cláusulas do contrato de concessão de rodovias do 
estado de São Paulo com mecanismo free flow, fruto do edital de concorrência internacional nº 03/2016: 
“24.13. A ARTESP definirá a necessidade de readequação do PLANO DE INVESTIMENTOS vigente e/
ou elaboração de novo(s) PLANO(S) DE INVESTIMENTO(S), que passará(ão) a vigorar, após aprovado(s), 
sendo vinculativos para a CONCESSIONáRIA nos anos subsequentes. (…) 24.15 Após o processamento 
de cada uma das etapas anteriormente descritas neste Capítulo, as PARTES procederão ao cálculo do 
desequilíbrio, se for o caso, considerando eventuais compensações de haveres e ônus devidos por cada 
uma das PARTES e, conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO, à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro”.
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adicional de recursos da concessionária, o qual predicará de uma amortização no 

tempo. Do contrário, estar-se-ia estipulando “obrigações em branco”, as quais 

teriam de ser sempre adimplidas, durante toda a vigência do contrato de concessão. 

Cuidar-se-ia de prescrição violadora do art. 104, II, do Código Civil, o qual, tratando 

da validade do negócio jurídico, exige que o seu objeto seja “determinado” (ou 

“determinável”). 

De fato, em qualquer negócio jurídico, a indeterminação do objeto, que resulta 

da indefinição das prestações a serem executadas, é causa de invalidade da 

obrigação. Ademais disso, se a introdução de encargos adicionais (a exemplo da 

realização de investimentos em obrigações de desempenho), não fosse passível de 

indenização, nas hipótese de extinção antecipada, com base no singelo argumento 

de que as concessionárias teriam assumido os deveres genéricos de “adequação” 

e de “atualidade dos serviços”, elas ficariam submetidas ao puro arbítrio do Poder 

Concedente – o que é interditado pelo art. 122 do Código Civil, que não admite 

como válidas cláusulas contratuais puramente potestativas, assim consideradas 

como as modeladas “ao puro arbítrio de uma das partes”. 

Em conclusão: o racional da amortização de investimentos integra o equilíbrio-

econômico financeiro da concessão; e ele deve ser aferido pelo critério funcional, e 

não patrimonial, de sorte que todos os investimentos que não forem amortizados, 

utilizando-se da variável “prazo”, no “serviço público de exploração rodoviária”, (e 

não, necessariamente, apenas bens corpóreos), terão de ser indenizados, sob pena 

se uma expropriação ao patrimônio do concessionário. Razão pela qual tais previsões 

mereceriam uma revisão, de sorte que a indenização devida ao concessionário 

abarque os investimentos em bens reversíveis decorrentes do cumprimento de 

obrigações de desempenho, nos casos em que estejam em curso, ou já tenham 

sido realizadas e se exaurido. O critério veiculado de que só serão indenizados 

investimentos em bens que “comprovadamente representem benefício econômico 

futuro ao sistema rodoviário”, para além de não encontrar lastro no ordenamento 

jurídico, poderá importar em expropriações ao patrimônio das concessionárias. 

Conclusões 

A título de conclusão, tenho que algumas regras deveriam ser utilizadas em 

modelagens de contratos de infraestrutura para disciplinar a indenização pelos 

investimentos em bens reversíveis não amortizados. A primeira delas é a previsão 

de um devido processo legal, que venha disciplinar as regras de apuração do valor 

indenizatório, bem como de eventuais questionamentos, por parte da concessionária 

sobre tal valor, o que geraria incentivos para a redução da judicialização. A segunda 

é a de que se institua, em cada módulo concessionário, um regime de fiscalização 

dos investimentos que estão sendo realizados pelo concessionário, por intermédio 
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de um ato administrativo que possibilite interações periódicas entre concedente e 

concessionário, que venha a diminuir os embates, por ocasião da extinção antecipada 

do contrato de concessão. Para tanto, no âmbito desse procedimento, deve se 

atribuir ao concessionário o ônus de comprovar que os valores contratados são 

compatíveis com os de mercado, a preceder de modelos simplificados de contratação, 

compatíveis com o setor privado. Para além disso, tais modelagens devem incluir 

mecanismos que propiciem que os financiadores possam acompanhar a realização 

de tais investimentos, o que pode ser feito, por intermédio de um acordo tripartite, 

que discipline adequadamente períodos de cura e os step-in rights. 

Além disso, melhor seria que os módulos concessórios dispusessem a propósito 

de um regime indenizatório distinto para cada fase a execução do contrato de 

concessão (pré-operacional, de investimentos e amortização). Afinal, para cada uma 

delas, será necessário estabelecer um racional indenizatório distinto, que venha 

a recompor os efeitos da extinção prematura do contrato de concessão. Também 

é seria necessário que tais indenizações sejam diferenciadas para as hipóteses 

de extinção por culpa do concessionário, ou por culpa em sentido amplo do Poder 

Público. Nas hipóteses de extinção prematura provocadas pelo poder público, 

a indenização será composta: (i) pelas parcelas dos investimentos realizados, 

inclusive em obras de manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou 

depreciados; (ii) pela sua desoneração em relação às obrigações decorrentes de 

contratos de financiamentos por esta contraídas, notadamente nas hipóteses nas 

quais a receita tarifária figurar como garantia do financiamento (Project Finance); e 

(iii) por todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações 

que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive 

honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos 

vínculos contratuais celebrados em função de seu contrato de concessão.

Nas hipóteses de extinção por culpa concessionária, tal indenização será 

composta: (i) os valores das multas contratuais; (ii) quaisquer valores recebidos 

pela Concessionária, a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos 

ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade – apenas em caso 

de caducidade, e não no de relicitação; (iii) eventuais prejuízos provocados pelo 

poder concedente; e (iv) a garantia contratual. É de destacar, por relevante, que, em 

contratos de concessão, que se utilizaram da licitação de maior valor de outorga, 

na hipótese de extinção prematura do contrato de concessão, tal valor deve ser 

devolvido ao concessionário, de acordo com o período já explorado, valor esse 

que será composto pelo Valor Presente Líquido (VPL) positivo, aferido a partir de 

um fluxo de caixa estimado (composto de investimentos e custos operacionais), 

considerando uma taxa de desconto eleita pelo regulador setorial. 
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Enfim, contratos de concessão são pactos de confiança. É que o prazo diferido 

de tais ajustes impõe um racional de previsibilidade à solução das contentas entre 

as partes, que terão lugar durante o prazo de vigência de tais ajustes. Não é por 

outra razão que o concessionário precifica os riscos das incertezas contratuais, o que 

terá lugar caso o contrato não estipule as “regras do jogo” das indenizações pelos 

investimentos realizados em bens reversíveis não amortizados. Daí a necessidade 

de que o regime jurídico dos bens reversíveis seja, na medida no possível (num 

ambiente de incompletude e de racionalidade limitada), delineado no instrumento 

contratual. Do contrário, o preço a ser pago pela incerteza pode ficar caro.

The Reversion of Assets in Concession Agreements and its Legal-Economic Regime

Abstract: The purpose of this essay is to investigate the legal-economic regime for the reversion of 
assets under Brazilian law. This is justified considering that the topic has gained prominence again, 
in the Brazilian Infrastructure Law, since the edition of Law No. 13.448/2017, which establishes the 
regime for the re-bidding of highway concession contracts, railroad and federal airports. To achieve this 
purpose, the present essay intends to analyze the methodologies used to indemnify the concessionaires 
for the investments made in not amortized reversible assets, as well as the link between the reversion 
regime and the economic-financial balance in concession agreements.

Keywords: Concession agreements. Reversible assets. Indemnification methodology.
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A pandemia de Covid-19 trouxe não apenas uma infinidade de 
questionamentos jurídicos inéditos e desafiadores, mas escancarou uma 
verdade que há tempos relutamos: precisamos revisitar com urgência vários 
institutos que informam o modelo de concessões no Brasil. As concessões são 
hoje intensamente debatidas no campo doutrinário e na prática profissional, 
mas este debate ainda é limitado a certo conjunto de temas, como o equilíbrio 
econômico-financeiro e garantias. Outros temas, embora estruturantes de 
um bom modelo de concessões, ficaram negligenciados ao longo do tempo. 
Com isso, premissas obsoletas se consolidaram com efeitos imediatos sobre a 
eficiência do objeto contratual.

Há tempos o regime jurídico sancionador de contratos de concessão, previsto 
na Lei n°8.987/1995, necessita ser substancialmente reformado. A começar 
pela superação do paradigma da Lei n.º 8.666/93 no desenho das cláusulas 
sancionatórias. A bem da verdade, para os próprios contratos administrativos 
regidos pela Lei n.º 8.666/93 a disciplina sancionatória é inadequada; 
quando projeta à realidade das concessões, os efeitos são desastrosos. Isso 
porque a lógica formalista, punitivista e de extrema desconfiança da Lei 
n.º 8.666/93 não se compatibiliza com a lógica das concessões, per se um 
contrato relacional de longo prazo, que terá o seu regime jurídico colmatado 
no tempo (em razão dos custos de transação que impõe a sua incompletude 
deliberada)1.

Quando aplicadas no âmbito de um regime regulatório2, essas sanções, geram 
profundas distorções, inviabilizando a necessidade de se equilibrar interesses 
enredados em um subsistema jurídico-econômico. São notas características 
que poderão ser ainda mais deletérias no cenário pós-pandemia. É que, 
durante o período de exceção, o concessionário estará impedido de cumprir 
com suas obrigações contratuais, seja por conta da perda de demanda 
(decorrente o isolamento social), seja em razão das medidas sanitárias de 
polícia impostas pelo Poder Público. A premissa da sanção como instrumento 
redistributivo, pautada em um viés, tão somente, retrospectivo (backward-
looking), já é inoperável. Mais que isso, a aplicação de sanções administrativas, 
com um viés microscópico, desconsiderando a prospecção de suas 
consequências (forward-looking), sugere a produção de efeitos negativos 
sistêmicos.
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Cabe ao regulador prospectar os seus efeitos do exercício de sua 
competência sancionatória, aferindo as reais consequências das sanções 
que porventura venha a aplicar. E, mais que isso, fiscalizar os seus resultados. 
Nesse novo contexto, o sistema sancionador deve mirar para uma reforma na 
qual o enforcement passe a conviver, harmonicamente, com a soft regulation. 
É dizer, no qual o exercício do poder extroverso unilateral ceda espaço para 
incentivos para colaboração. Isso não apenas pelas disfuncionalidades do 
clássico mecanismo de enforcement, notadamente seu baixo efeito simbólico 
para prevenção de novos ilícitos, mas porque a sanção é um autêntico 
instrumento regulatório, que pode fazer muito mais pela concessão. A 
começar na mitigação de comportamentos oportunistas em prol de maior 
engajamento do regulado, sempre benéfico na manutenção do vínculo 
relacional de longo prazo.

De acordo com esse racional, lastreado por uma regulação responsiva3, 
poder-se-á adotar a implementação de pirâmides regulatórias como método 
de dosimetria. A principal diferença com relação às dosimetrias adotadas 
está na consideração da conduta das partes e aspectos institucionais, e não 
apenas a conduta isoladamente, para determinar a medida da repressão. 
Isso significa que um mesmo ato ilícito pode receber sanções absolutamente 
distintas a depender do grau de comprometimento do regulado com a 
regulação (esquema regulatório tit-for-tat). A regulação responsiva tem 
o mérito de promover o engajamento dos regulados no longo prazo, com 
maiores índices de cumprimento das metas contratuais e de observância das 
regras, bem como investimento em programas efetivos de compliance.

Em termos de estrutura, sua base seria composta por medidas persuasivas 
mais brandas (a exemplo de notificações) e gradualmente se intensificaria, 
passando por multas leves e multas pesadas, até alcançar o seu vértice, com a 
medida mais gravosa de todas: a exclusão do regulado (no caso, a caducidade). 
De acordo com esse modelo de sanção reguladora, as partes (regulador e 
concessionária) seriam jogadores, que teriam o desiderato de reduzir os 
seus custos: o regulador teria o interesse em incrementar o cumprimento da 
regulação, ao passo que os concessionários teriam o interesse precificar o 
cumprimento da regulação.



51
Sanções administrativas em concessões pós-pandemia: a vez da regulação responsiva  |  
Juliana Bonacorsi de Palma, Rafael Véras

Daí que, de acordo com o sistema proposta, para além da implementação 
de uma regulação responsiva, deve se mirar na construção de um sistema 
sancionador arvorado no racional da Law and Economics, por intermédio 
do qual cumprir a regulação seja, economicamente, mais vantajoso para o 
infrator do que sofrer a sanção administrativa – ou ao, menos, que os custos 
de tal descumprimento sejam por ele internalizados4.

Não se trata de um sistema sancionador de todo novidadeiro. Assim, por 
exemplo, cite-se o disposto no art. 5° da Resolução ANAC n°472/2018, 
por intermédio do qual se estabelece uma dinâmica “de providências 
administrativas”, que são exigidas do regulado antes da aplicação de 
uma sanção. Também no âmbito da ANTT se verifica a possibilidade de 
correção da conduta reputada infracional sem a instauração de processo 
administrativo sancionador pela lavratura do Termo de Registro de Ocorrência 
– TRO. Outro exemplo corresponde aos alertas e notificações que são 
enviados à concessionária para sanar as irregularidades, instaurando-se o 
processo sancionador apenas se as correções não forem satisfeitas, sistema 
de persuasão que teve lugar, pela inclusão dos institutos do step-in rights e do 
Acordo Tripartite (direct agreement), no âmbito das modelagens veiculadas 
pela ARTESP.

Assim, lastreados em todo o exposto, podemos sumariar, em proposições 
objetivas, os característicos que poderiam nortear um sistema sancionador 
em concessões, num cenário pós-pandemia: (i) em primeiro lugar, tratar-se-ia 
de um sistema sancionador que venha a considerar os impactos provocados 
pela pandemia no cumprimento das obrigações de desempenho e de 
investimento pelo concessionários; (ii) a partir de tal perspectiva, seriam 
estipulados prazos, dentro dos quais os concessionários teriam de normalizar 
o cumprimento de tais obrigações, só após o que se poderia cogitar do 
estabelecimento qualquer sanção; (iii) considerando perda de demanda 
provocada pela Covid-19, a aplicação de sanção de multas se mostrará ainda 
mais ineficiente, diante do que o mais eficaz seria o estabelecimento de 
incentivos premiais, que tenham por consequência o restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou novos investimentos; e (iv) 
também nesse linha, a despeito de não se tratar, tecnicamente, de sanções, 
deverão ser estabelecidos prazos, dentro dos quais os redutores tarifários 
(Fatores D, C e X) deverão restar suspensos e até anistiados, de modo a 
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propiciar que os concessionários possam retomar o cumprimento de suas 
obrigações, evitando-se soluções de continuidade de serviços públicos.

Se punir já não era um meio eficaz em ambientes regulados, depois da 
pandemia, com muita mais razão, caberá mensurar com substancial grau de 
evidência e consequencialismo o exercício de competências sancionatórias. 
Na qualidade de instrumento regulatório, a sanção pode ser mais que um 
simples inibidor de irregularidades. Como ensina a regulação responsiva, a 
sanção pode ser um importante mecanismo de engajamento do regulado, 
otimizando o serviço público objeto da concessão, em total superação dos 
paradigmas da Lei n.º 8.666/93.

1 HART, Oliver. Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding Principles. p. 27. 
Disponível em: <https://scholar.harvard.edu/hart/publications/overcoming-contractual-
incompleteness-role-guiding-principals> Acesso em 15/03/2020) Da mesma forma, (HART. 
Oliver. Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding Principles. Op. Cit. p. 5.)

2 V. PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: 
Malheiros, 2015. PALMA, Juliana Bonacorsi de. Processo regulatório sancionador e 
consensualidade: análise do acordo substitutivo no âmbito da Anatel. Revista de Direito de 
Informática e Telecomunicações – RDIT, Belo Horizonte, ano 5, n. 8, p. 7-38, jan. /jun. 2010

3 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 
Debate. Nova York: Oxford University Press, 1992.

4 BECKER, Gary S. Crime and punishment: an economic approach. In: BECKER, Gary S.; 
LANDES, William M. Essays in the economic of crime and punishment. 1974.
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O regime jurídico dos contratos de concessão no direito brasileiro foi forjado 
com base em concepções doutrinárias atreladas a um regime jurídico-
administrativo, lastreado em conceitos abstratos, tais como o de prestação 
de um “serviço adequado” e de manutenção “do equilíbrio econômico-
financeiro”. Tais vertentes tinham a pretensão de disciplinar uma espécie de 
contrato completo, no qual a sua alteração estaria ligada à cambialidade dos 
serviços por eles veiculados. Essa vertente desconsidera premissas básicas, 
que são inerentes a tais ajustes: (i) a de que os agentes são, parcialmente, 
racionais na celebração de contratos de concessão (bound rationality); e 
(ii) que há uma elevada assimetria de informações entre o regulador e o 
concessionário.

Tal assimetria de informações tem lugar, na medida em que a concessionária 
dispõe de mais informações a propósito dos próprios negócios (no que toca 
ao volume demanda, custos fixos e variáveis, dentre outras). Razão pela qual 
o Regulador não consegue prever, com segurança, como a contraparte se 
portará durante a celebração e a execução dos contratos de concessão. É 
dizer, ainda que a contraparte revele determinadas informações (no âmbito 
do procedimento licitatório, por exemplo), isso não importa dizer que todas 
essas informações serão absorvidas e compreendidas pelo Regulador. Cuida-
se de racional que poderá importar na prática de condutas oportunistas, 
pelo detentor das informações, valendo-se delas para extrair renda de tal 
vantagem (informational rent)1. Todo esse racional resulta na constatação 
econômica de que os contratos concessão são incompletos2.

Nessa qualidade (de contratos incompletos), os contratos de concessão 
predicam de um regime interpretativo que lhe seja adequado, especialmente 
na hipótese de se materializar um evento caracterizado como uma 
“incerteza3”. Nesse quadrante, tenho que o Código Civil, que disciplina 
a Teoria Geral dos Contratos, estabelece diretrizes interpretativas que 
podem ser endereças à interpretação de contratos complexos (de que são 
exemplos os contratos de concessão), sobretudo a partir da vigência da Lei n° 
13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), pois que este estatuto veiculou 
um sistema interpretativo de contratos incompletos.

Nesse sentido, o art. 113 do Código Civil – CC, alterado pelo novel diploma, 
dispõe que os contratos devem ser interpretados no sentido do que: (i) for 
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confirmado pelo comportamento das partes posteriormente à celebração do 
negócio; (ii) corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas 
ao tipo de negócio; (iii) corresponder a qual seria a razoável negociação das 
partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio 
e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações 
disponíveis no momento de sua celebração (incisos I, IV e V). O §2° do 
dispositivo prescreve, ainda, que “ As partes poderão livremente pactuar 
regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos 
negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei”.

O art. 421-A do Código Civil (incluído pela Lei n° 13.874/2019), por sua vez, 
estabelece que (i) as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros 
objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos 
de revisão ou de resolução; (i) a alocação de riscos definida pelas partes deve 
ser respeitada e observada; e (iii) a revisão contratual somente ocorrerá de 
maneira excepcional e limitada (incisos I, II e III).

Daí que a primeira diretriz que se depreende da interpretação conjugada dos 
dispositivos é a que os contratos devem respeitar o que foi razoavelmente 
previsto pelas partes, o que inclui o desenho e a precificação de sua matriz 
de riscos, considerando as condições disponíveis quando de sua celebração. 
A segunda vai no sentido de que as partes, por intermédio de posturas 
colaborativas, devem endereçar soluções para a colmatação de lacunas 
contratuais. A terceira traz a orientação no sentido de que, em razão das 
assimetrias de informações, caberá, primordialmente, às partes, e não a um 
terceiro (juiz ou árbitro), propor um regime de renegociação dos contratos.

Também não se poderá ignorar, na interpretação dos contratos de concessão 
em situações de incerteza, as diretrizes consequencialistas trazidas pela Lei 
n° 13.655/2018 (LINDB). Nesse sentido, terá lugar a aplicação do disposto 
nos arts. 20, 21 e 224, caput, da Lei n° 13.655/2018 (LINDB). Isso porque os 
contratos de concessão veiculam serviços essenciais à população. Razão pela 
qual sua interpretação predica de uma avaliação sobre os riscos de soluções 
de continuidade para os serviços públicos. Ademais disso, não se pode olvidar 
que os contratos de concessão são celebrados em ambientes regulados. 
Daí que, tendo em vista o sistema de regulação setorial, o interprete deverá 
considerar os impactos, holísticos e sistêmicos, de eventual renegociação 
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ou interpretar sua matriz de riscos à luz de uma visão prospectiva (foward-
looking) para todo o setor regulado.

Nesse quadrante, a proposta veiculada neste artigo é a de que interpretação 
dos contratos de concessão, em situações de incerteza, se valha do disposto 
no Código Civil (alterado pela Lei da Liberdade Econômica) e na LINDB, 
de modo que se observe: (i) o disposto na matriz de riscos dos contratos 
de concessão; (ii) o provisionamento de tais riscos no Plano de Negócios 
apresentado pelo concessionário, ou no EVTEA, apresentando pelo poder 
público, a depender da vinculação de cada qual, para fins de reequilíbrio; 
(iii) soluções que priorizem a renegociação das suas bases objetivas, 
a serem conduzidas pelas partes, e não por terceiros; (iv) os aspectos 
consequencialistas trazidos pela Lei n° 13.655/2018 (LINDB), uma vez que os 
contratos de concessão veiculam serviços essenciais à população.

1 V. NÓBREGA, Marcos. Direito e Economia da Infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2020.

2 MACNEIL, Ian. The many future of contracts. South California Law Review, vol. 47, p. 691-816, 
1973- 1974, p. 720. HART, Oliver. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and 
the Application to Public-Private Partnerships. Harvard. The Economic Journal, v. 113, n. 486, 
Conference Papers (Mar., 2003)

3 Os riscos são precificáveis, quando da estruturação do projeto, enquanto as incertezas se 
encontram alheias ao campo de visão das partes e do regulador. DIZIKES, Peter. Explained: 
Knightian uncertainty. MIT NEWS, 2010. Disponível em: <http://news.mit.edu/2010/explained-
knightian-0602>. Acesso em 22 jul. 2020.

4 “Art. 20 . Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta 
ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face 
das possíveis alternativas.”

“ Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativas, controladora ou judicial, decretar a 
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo 
expresso suas consequências jurídicas e administrativas

“ Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos 
e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo 
dos direitos dos administrados.
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A Lei n°14.047/2020, ao trazer medidas de enfretamento às contingências 
provocadas pela Covid-19, acabou, ao fim e ao cabo, importando em uma 
minirreforma do Setor Portuário, como bem diagnosticado, por Rafael 
Wallbach Schind1. O art. 5°A, introduzido à Lei n°12.815/2013 (Marco 
Regulatório do Setor Portuário), prescreve que os “contratos celebrados 
entre a concessionária e terceiros, inclusive os que tenham por objeto a 
exploração das instalações portuárias, serão regidos pelas normas de direito 
privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e 
o poder concedente, sem prejuízo das atividades regulatória e fiscalizatória da 
Antaq”. Cuida-se de prescrição similar à do art. 25, §1°, da Lei n°8.987/1995, 
que disciplina os contratos privados celebrados por concessionários de 
serviços públicos.

Bem vistas as coisas, é possível se afirmar que os referidos contratos não se 
submeterão ao regime jurídico-administrativo (usualmente atribuído aos 
contratos administrativos), na medida em que têm por objeto a faculdade que 
foi atribuída ao concessionário para explorar atividades economicamente 
adjetas ao pacto concessório. De outro lado, por se tratar de um contrato de 
direito privado celebrado no âmbito de uma relação que veicula a prestação 
de um serviço público (a exploração da infraestrutura portuária em todo o 
Porto Organizado –art. 21, XII, f, da CRFB), tal contrato privado sofrerá a 
incidência de influxos regulatórios. Cuidar-se-á, pois, de um contrato privado 
regulado, que se encontrará coligado ao título habilitante da Concessão do 
Porto Organizado, a ser regulado pela ANTAQ. São exemplos de contratos 
privados regulados os disciplinados, pela Resolução Conjunta nº 1, de 24 de 
novembro de 1999 (ANEEL, ANATEL e ANP), que aprova o Regulamento para 
o Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, 
Telecomunicações e Petróleo, bem como os disciplinados, pela Resolução n° 
2.552, de 14 de fevereiro de 2008 (com as alterações trazidas pela Resolução 
n° 3.346/2009), que disciplina o contrato celebrado por concessionárias de 
rodovia para a exploração de receitas extraordinárias.

Nesse quadrante, o artigo em análise tem por desiderato disciplinar uma 
relação jurídica de concessionários privados, que serão escolhidos, por 
intermédio de procedimento licitatório, para explorar toda a infraestrutura 
do Porto Organizado (em substituição às Companhias Docas, a exemplo do 
que vem se passando no processo de desestatização no Porto de Santos, que 
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vem sendo capitaneado pelo BNDES) e um terceiro, que explorará parcela 
da infraestrutura portuária. Assim é que se tratará  de uma modalidade de 
regulação menos intrusiva para a exploração de parcela da infraestrutura 
portuária do que a que rege os contratos de arrendamentos portuários. 
Tenho que a liberdade contratual, nesses ajustes, se materializará, dentre 
outros aspectos, pela escolha do contratado privado; pelo estabelecimento 
de condições comerciais; dentre em outros aspectos negocias. Os aspectos 
regulatórios, a serem estabelecidos pela ANTAQ, por sua vez, terão lugar, 
por intermédio: (i) da fixação de diretrizes de preservação qualitativas dos 
serviços prestados aos usuários por esse “subconcessionário”; (ii) da aferição 
dos impactos externos que serão provocados pela instituição de um regime 
concorrencial assimétrico, intra e extra porto; (iv) da solução de eventuais 
divergências entre as partes (no exercício da função administrativa de 
arbitramento regulatório); (iv) da aferição de qual percentual deste contrato 
privado será revertido à modicidade tarifária da Concessão de todo o Porto 
Organizado. 

Também, pela nova Lei, foi incluído uma espécie de “dispensa de licitação” 
para novos arrendamentos portuários, a qual poderá ser utilizada, quando 
for comprovada a existência de um único interessado em sua exploração e 
estiverem presentes os seguintes requisitos: (i) a realização de chamamento 
público, pela autoridade portuária, com vistas a identificar interessados 
na exploração econômica da área; e (ii) se a futura exploração está em 
conformidade com o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto 
– PDZ. Embora o novel diploma a denomine de “dispensa” (modalidade 
discricionária de contratação direta), cuida-se, na verdade, de uma hipótese 
de inexigibilidade de licitação, na qual é reconhecida a inviabilidade concreta 
da competição pelo mercado (Competition for the Market)2 da exploração de 
determinada infraestrutura portuária. O dispositivo consagrada a lógica 
segundo a qual a licitação não é um fim em si, mas um meio para que o poder 
público escolha o “melhor padrão de serviço, a lhe ser prestado”; daí que, 
se ela for desnecessária ou antieconômica, impõe a sua não realização. 
Considerar a realidade e os efeitos das decisões administrativas é medida 
salutar, e que se impõe, sobretudo a partir das vigências dos art.s 20 e 
21 da LINDB. Mas não só, para além da constatação da inviabilidade 
fática de competição, a contratação direta terá de ser compatível o com o 
planejamento, de curto, de médio e de longo prazo do setor portuário (nos 
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termos do que dispõe o art. 174, caput, da CRFB e da Portaria n°61/2020 do 
MINFRA).      

É de se destacar, ainda, a inclusão do art.5°-C à Lei n°12.815/2013, o qual 
estabelece um rol de cláusulas obrigatórias ao contrato de arrendamento 
portuário. Mais do que reproduzir o art. 23 da Lei n°8.987/1995, tenho 
que o artigo em comento consagra um sistema de regulação contratual aos 
contratos de arrendamento portuário (Regulation by Contract). Reforça-se, 
pois, a necessidade da elaboração de matrizes de riscos contratuais (mais 
realistas), que orientarão a formação do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de arrendamento portuário (aferido com base no estabelecimento 
de um Fluxo de Caixa Marginal – FCM, nos termos da Resolução ANTAQ 
n°3220/2014 e da Portaria n°530/2019 do MINFRA); a necessidade de se 
estabelecer um sistema de remuneração do arrendatário; as obrigações de 
desempenho e as obrigações de investimentos do arrendatário.

Cuida-se de uma grande oportunidade para que as novas modelagens dos 
contratos de arrendamento portuário tragam novos institutos que já vem 
sendo experimentados, com certo sucesso, em outros módulos concessórios. 
Assim, por exemplo, é possível cogitar-se da inclusão de uma Cláusula de 
Reserva de Outorga, com o objetivo de dar conta de desequilíbrios contratuais, 
de forma imediata (e sem dispêndios de recursos públicos), a ser formada por 
um percentual de outorgas variáveis e de deflatores tarifários (a exemplo 
do que se passa nos contratos de concessão de rodovias e de saneamento 
mais recentes). Na linha de inovações, poder-se-ia cogitar da inclusão de 
uma Cláusula de Proposta Apoiada de Revisão das Tarifas Portuárias, a ser 
apresentada, em conjunto, pelos Operadores Portuários (a qual tem lugar, nas 
concessões de aeroportos, modeladas pela ANAC). Mais ainda: essa reforma 
traz uma excelente oportunidade também para a extinção ou reformulação 
da Cláusula de Movimentação Mínima Contratual – MMC, seja por que, com 
a abertura do mercado para os Terminais Privados – TUPs, ela já se tornou 
desproporcional, seja por que, com a crise provocada pela Covid-19, ela 
pode inviabilizar, economicamente, diversos contratos de arrendamentos 
portuários.   

É de se destacar, ainda, o 5°D, incluído à Lei n°12.815/2013, que veio a 
disciplinar a conhecido título habilitante do “Uso Temporário das Instalações 
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Portuárias” (o qual teve a sua validade diversas vezes questionada). Cuida-se 
de um título habilitante, que veicula um modelo de regulação experimental. 
De acordo com David Trubek3, o experimentalismo institucional demanda 
a adoção de arranjos jurídicos experimentais em um setor específico da 
economia que possuam ao mesmo tempo estabilidade e flexibilidade. 
A estabilidade significa que, se o modelo estiver produzindo resultados 
positivos, ele irá se manter. Por outro lado, a flexibilidade assegura que, 
à medida que a execução da política forneça o feedback necessário, seja 
possível a fácil revisão dos arranjos estabelecidos. De acordo com Leonardo 
Coelho4, “o processo de experimentalismo institucional envolve, dessa 
forma, uma redefinição dos arranjos jurídicos e uma reorganização das 
ferramentas jurídicas para favorecer a experimentação de ações, no sentido 
de que elas sejam constantemente analisadas, de modo a se sujeitar a uma 
imediata e flexível revisão à luz das consequências observadas”. É que tal 
título habilitante visa a experimentar e testar a viabilidade de determinado 
mercado de exploração de infraestrutura portuária.

De minha parte, não vislumbro como tal modelo poderá atrair interessados, 
seja porque seus investimentos não serão amortizados nem indenizados, seja 
porque ele não terá qualquer vantagem competitiva em eventual certame. 
Nesse quadrante, tenho que melhor seria, pelo menos, criar um sistema de 
incentivos, por intermédio do qual, caso o utilizador temporário não se sagre 
vencedor do futuro certame do arrendamento, ele seja indenizado, pelo seu 
vencedor (na forma do que se passa nos Procedimentos de Manifestação de 
Interesse PMI).

Por fim, destaco a relevante inclusão do inciso VI, ao art. 3°, da Lei 
n°12.815/2013, o qual impõe que os arrendamentos portuários observem a 
“liberdade de preços nas operações portuárias, reprimidos qualquer prática 
prejudicial à competição e o abuso do poder econômico”.  O novel diploma 
teve por desiderato pôr fim à controvérsia a propósito da obrigatoriedade da 
inclusão de um  price cap aos valores cobrados pelos arrendatários5. Cuida-
se de entendimento que restou consagrado, no Acórdão n°1077/2015, 
do Tribunal de Contas da União – TCU, em sede de pedido de apreciação 
formulado pela extinta SEP, no sentido de que se “retirar a exigência de 
utilização da regulação por tarifa-teto, porquanto esta se mostra como 
uma dentre as opções de metodologias de regulação tarifária aplicáveis à 
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modelagem dos arrendamentos a serem leiloados, sendo da competência do 
poder concedente a escolha da metodologia a ser utilizada”.

Nesse sentido, andou bem o novel diploma, pois que a obrigatoriedade da 
fixação de tarifa-teto em todos os arrendamentos portuários, desconsidera: 
(i) a assimetria de informações entre o regulador e o regulado, o que pode 
importar na fixação de tetos elevados; (ii) a discricionariedade do poder 
concedente em se valer do critério de julgamento de “maior valor de 
outorga”, no âmbito do qual tal metodologia seria inaplicável ou de qualquer 
modelagem econômico financeira; (iii) a possibilidade de se cogitar da 
delegação de arrendamentos brownfield, sem investimentos, ativo sobre o 
qual esta metodologia se mostraria inaplicável. Daí por que tenho comigo 
que os arrendamentos portuários devem se submeter ao regime de liberdade 
tarifária, por intermédio do qual, como ensina Jachintho Arruda Câmara[6],  
“o poder concedente admite que o próprio concessionário estabeleça o 
valor da remuneração que vai ser cobrada do usuário passando a exerce, em 
relação à matéria, basicamente uma função fiscalizadora”. Cuida-se de regime 
previsto no art. 104 da Lei n°9472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) 
segundo o qual “ Transcorridos ao menos três anos da celebração do contrato, 
a Agência poderá, se existir ampla e efetiva competição entre as prestadoras 
do serviço, submeter a concessionária ao regime de liberdade tarifária”; na 
concessão de transporte aéreo de passageiros, na forma do art. 48, §1°, da 
Lei n°11.182/2005, segundo o qual  “No regime de liberdade tarifária, as 
concessionárias ou permissionárias poderão determinar suas próprias tarifas, 
devendo comunicá-las à ANAC, em prazo por esta definido”. E que, em boa 
hora, chega ao setor portuário.

Em resumo, é possível denominar a Lei n°14.047/2020 de “Reforma da 
Reforma”, para me valer de uma expressão do setor elétrico. Por meio dela, 
foram endereçados importantes gargalos do setor portuário, especialmente 
no âmbito da Concessão do Porto Organizado e do Arrendamento Portuário. 
Que venham os novos investimentos.
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Os contratos de concessão não podem mais ser interpretados como pactos 
que veiculam um regime jurídico-administrativo prenhe de prerrogativas 
publicísticas. De fato, de acordo com literatura econômica, os contratos 
de concessão ilustram um problema de agência (principal-agent problem), 
considerando a miríade de atores que participam da sua arquitetura 
concessória, na qual o Poder Concedente ocupa a figura do Principal 
enquanto o concessionário a figura do Agente. Nesse quadrante, o regime 
concessório deve ser reinterpretado à luz dos seguintes problemas 
econômicos: (i) problema da teoria da agência (Agency Theory); (ii) problema 
de risco moral (moral hazard); (iii) problema de assimetria de informação 
(asymmetric information); (iii) problema de custos de transação (transaction 
costs); (vi) problema de contratos incompletos (incomplete contracts); e, (vi) 
por problemas de incerteza (uncertainty). Nesse quadrante, temos para nós 
que o contrato de concessão veiculada um modelo de regulação endógeno, por 
intermédio do qual se estabelece um sistema de incentivos, a ser aprimorado 
por modelagens contratuais experimentais.

Exemplo saliente da concepção aqui apresentada são as concessões de 
aeroportos, que, desde a Concessão do Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante (ASGA) até a apresentação da 6ª Rodadas, vem experimentando 
evoluções regulatórias lastreadas nos resultados das experiências anteriores. 
Na concessão do ASGA (1ºRodada), por exemplo, atribuiu-se o risco da 
exploração da torre de controle ao concessionário, distribuição que restou 
ineficiente, seja por se tratar de função que envolve aspectos militares, seja 
por que o concessionário não dispõe de condições econômicas para gerenciar 
tal risco. Diante do que as modelagens das 2° e 3° Rodadas não reproduziram 
tal distribuição. O racional, pois, foi o de reduzir os custos de transação do 
leilão, considerando que os usuários é que pagarão pelo provisionamento de 
riscos para os quais o concessionário não tem como suportar.

Nada obstante, nas 2ª e 3ª Rodadas, com receio de se inviabilizar a exploração 
de infraestruturas aeroportuárias deficitárias, sob a justificativa de potencial 
transferência de know-how, foi engendrada uma modelagem, por intermédio 
da qual a Infraero teria a participação societária de 49% da Sociedade 
de Propósito Específico – SPE, a ser constituída com o Concessionário 
(Acionista Privado). Acontece que se constatou que tal modelagem produziu 
ineficiências e prejuízos operacionais à própria Infraero, seja por que os 
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consórcios vencedores eram construtoras (e partes relacionadas), o que 
importou no trespasse de altos valores do CAPEX do projeto para a estatal, 
seja por que ela tinha de arcar com parcela da outorga do leilão, a qual não 
tinha sido, por ela avaliada, quando da apresentação da proposta comercial. 
Não se constatou a intentada transferência de conhecimento dos operadores 
aeroportuários à empresa pública brasileira, e apresentou-se, pois, uma 
questão de risco moral (Moral Razard), pois que, após a realização do leilão, 
um dos contratantes poderia se valer de vantagens informacionais em 
relação à contraparte.

Ainda nas 2ª e 3º Rodadas, constatou a configuração do fenômeno do 
Winner´s Curse, situação na qual o vencedor do leilão apresenta uma 
proposta, demasiadamente, otimista a propósito dos aspectos econômico-
financeiros do leilão. Especificamente nessas rodadas, as propostas 
comerciais se mostram inexequíveis pelo não atendimento dos níveis de 
demanda estimados nos EVTEAs (especialmente provocados pela eclosão 
da crise de 2014 e pelos achados da Operação Lava-Jato). A modificação 
dos custos de financiamento atrelados ao novo rating do país acelerou 
processos de drásticas mudanças societárias nos aeroportos das rodadas 
em questão, com uma tendência clara de saída dos grupos construtores e 
assunção pelos grupos operadores. Tudo contribuiu, no curto prazo, para 
a repactuação da curva de pagamentos de outorga, na forma do disposto 
na Lei n°13.499/2017. Em resumo, nessas experiências concessionárias, 
constatou-se um problema de seleção adversa, que teria de ser corrigido nas 
próximas modelagens – o que importou, inclusive, no advento de um regime 
de relicitação dos ativos, delineado na Lei n°13.448/2017.  Precisava-se, pois, 
endereçar esses temas.

E assim se passou. Na 4° Rodada, restou suprimida a obrigatoriedade de 
participação compulsória da Infraero no Acionista Privado. Assim é que, a 
fim se se reduzir as chances da apresentação de propostas inexequíveis, se 
estabeleceu uma sistemática segundo a qual 25% da outorga fixa (adicionada 
a eventual ágio) seria pago, no ato de assinatura dos contratos, e os 75% 
restantes seriam pagos, a partir do sexto ano de vigência do contrato. Mais 
que isso, o restante do VPL seria pago na forma de uma contribuição variável 
lastreada no faturamento bruto anual das concessionárias. Tais alterações 
propiciaram a diminuição da assimetria de informações entre as partes, 
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reduzindo os impactos da transferência de custos das obras e da outorga 
a uma empresa estatal (a Infraero), e garantindo-se a exequibilidade das 
propostas (tanto pelo pagamento antecipado, tanto pela instituição de uma 
carência nos anos mais pesados de investimentos das concessões). A rodada 
foi importante para a retomada da confiança de investidores estrangeiros no 
Brasil em um cenário pós Operação Lava-Jato e foi marcada por um resultado 
em que apenas consórcios contendo 100% de capital estrangeiro lograram-
se vencedores, o que confirmou a avaliação do Governo de que o rating das 
empresas brasileiras estava afetando os custos de project finance naquele 
momento.

Na 5ª Rodada, por sua vez, procurou-se endereçar a questão da existência 
de aeroportos deficitários, por intermédio de uma modelagem de subsídio 
cruzado entre aeroportos dentro de cada bloco. Diante do que a exploração 
dos terminais superavitários viabilizaria os deficitários (evitando-se o 
Cherry Picking).  A rodada foi marcada também por uma maior flexibilização 
regulatória e diminuição de investimentos prescritivos ou obrigatórios. 
Nesse quadrante, aprimorou-se a cláusula de “gatilhos de investimentos”, 
de modo que as obrigações de investimento do concessionário só serão 
instituídas na hipótese do atingimento de determinado nível de demanda 
(sem a fixação de prazo limite, como ocorria nas rodadas anteriores), ou para 
o atendimento das obrigações de desempenho (correspondente ao nível 
mínimo de conforto para os passageiros, nível ótimo). Por meio de previsão 
dessa ordem, reconhece-se, pois, a incompletude de tais ajustes (incomplete 
contracts) e os problemas de incerteza (uncertainty), que permeiam a sua 
execução. Ainda nesta modelagem, previu-se um sistema de liberdade 
tarifária, no qual operadores que não detém o potencial de exercer o poder 
de mercado tem a liberdade de fixar diferentes valores tarifários no que toca 
à aviação regular de passageiros (embarque, conexão, pouso e permanência), 
a exemplo do que já se passava no transporte aéreo de passageiros. Também 
nessa linha se delineou, em maiores detalhes, o instituto da proposta 
apoiada, por intermédio do qual são celebrados acordos entre operadores 
aeroportuários e as empresas aéreas, cujo objetivo é o estabelecimento de 
uma tarifa adequada, a ser submetida ao crivo do regulador – na linha do que 
recomenda Organização da Aviação Civil Internacional – OACI. Tais modelos 
são consagrados em outras experiências bem-sucedidas, como, por exemplo, 
o regime tarifário aplicado no Aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, por 
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meio dos conhecidos institutos do constructive engagement e do consultation 
conditions. São cláusulas que visam a reduzir a assimetria de informações 
entre o regulador e os regulados a propósito dos reais custos da firma, as 
quais têm a possibilidade, inclusive, de produzir como externalidade positiva 
a atração do ingresso no mercado de empresas de baixo custo (Low Costs).

Na 6º Rodada, o experimentalismo regulatório teve prosseguimento, por 
exemplo: (i) pela estipulação de cláusula de “gatilhos de investimentos”, 
que não estão vinculadas, necessariamente, à realização de obras pelo 
concessionário, mas à apresentação de um plano de ação, que dê conta 
dos efeitos da saturação da infraestrutura aeroportuária; (ii) por ter se 
desobrigado a concessionária a integralizar seu capital social, no valor 
equivalente à Contribuição  Inicial do Contrato e às obrigações prévias à sua 
assinatura, como uma forma de melhorar as condições de financiamento para 
a cobertura do ágio proposto em sua proposta comercial; (iii) considerando 
a participação de empresas que exploram atividades que geram receitas não 
tarifárias nas rodadas anteriores, excetuou-se a proibição de contratação de 
partes relacionadas que exploravam receitas extraordinárias, de modo que 
tais contratos possam ser sub-rogados pelo novo concessionário. Ainda no 
que toca à sexta rodada e especificamente em relação a dinâmica do leilão, 
podemos destacar a inexistência de declaração de instituição financeira 
sobre o plano de negócios do licitante, e, ainda, a possibilidade de o consórcio 
ser composto exclusivamente por um fundo investidor, por exemplo, que 
deverá, neste caso, contratar um operador aeroportuário.

No quadrante da matriz de riscos da 6º Rodada, é de se destacar uma 
importantíssima alteração que pode representar uma tendência para 
as próximas concessões aeroportuárias, qual seja ter-se admitido, pela 
primeira vez fora da receita variável, a distribuição de um risco de demanda 
especialmente vinculado a alterações no regime especial de tributação 
contido na Zona Franca de Manaus. Significa dizer que o Governo Federal 
reconhece que o impacto de uma alteração no regime tributário daquela 
localidade pode inviabilizar a rentabilidade mínima do bloco licitado, o que 
enseja o compartilhamento do risco entre as partes.

As inovações trazidas na rodada em andamento contêm previsões que 
consideraram os resultados das rodadas anteriores e buscaram desenhar 
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incentivos, uma vez mais, para a redução dos custos de transação do leilão e 
otimizar a execução satisfatória do contrato.

Há, portanto, de se concluir esse breve ensaio no sentido de que as 
concessões de aeroportos evidenciam que as modelagens concessórias 
devem ser permeadas pela lógica de incentivos e pelo experimentalismo 
regulatório. São experimentos que produzem externalidades positivas para 
todos os setores de infraestrutura (rodovias, portos, ferrovias). Avizinha-se 
a 7ª Rodada das concessões de aeroportos, por intermédio da qual serão 
licitados os ativos do Santos Dumont e de Congonhas, duas “joias da coroa”. O 
resultado do Leilão? Não sabemos. Mas, certamente, aprenderemos bastante.
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É lugar-comum o entendimento segundo o qual o Brasil ocupa posições 
retardatárias e constrangedoras em comparação com outros países no 
desenvolvimento da infraestrutura que integra a cadeia do ciclo da prestação 
de serviços de saneamento. Tanto é verdade que estamos atrás, por exemplo, 
de países como Peru, África do Sul, Marrocos e Bolívia. E tal diagnóstico, 
certamente, perpassa pela avaliação da qualidade regulação que incidiu 
no setor, desde a edição no PLANASA, em 1971. Tal assertiva não parte 
da premissa de que a gestão da prestação do serviço de saneamento, por 
Companhias Estaduais de Saneamento (CESBs) seria, per se, ineficiente. É 
certo que há exemplos de Companhias Estaduais de Saneamento que foram 
capazes de planejar, financiar e executar os investimentos necessários rumo à 
universalização do saneamento.

Na verdade, o setor predicava da instituição de uma adequada governança 
regulatória, que implementasse um sistema de incentivos vocacionada 
à necessária política tarifária de universalização, no âmbito de uma 
infraestrutura econômica dependente de uma estrutura de subsídios 
cruzados (interno e entre usuários). Nesse quadrante, a OCDE1 recomenda 
que uma adequada regulação no setor de saneamento perpasse pela: (i) 
supressão de competências regulatórias entre entidades administrativas; 
(ii) consideração dos lindes das fronteiras hidrológicas e administrativas de 
prestação dos serviços de saneamento; (iii) instituição de uma regulação 
tarifária, que possibilite que tal serviço seja financiado por entidades locais e 
subnacionais.

A Lei n°14.026/2020 endereçou diversos destes pontos. Para o que aqui 
importa, é de destacar os art.s 10 e 10-A do novel diploma, por intermédio 
dos quais, ao se extinguir a possibilidade da celebração de novos contratos 
programa (contratos executados sem prévia licitação, entre entes 
federativos, inclusive administração indireta, e comumente entre Municípios 
e uma CESB), se engendrou uma sistema de abertura gradual do mercado 
saneamento à competição (Competition for the Market)2 à medida que os 
contratos de programa atingem seu termo final. Há inclusive no Congresso 
Nacional discussão sobre remanescer a possibilidade de extensão dos 
contratos de programa existentes, por mais 30 anos, previsto no artigo 
16 da n°14.026/2020 que permitiu tal extensão, o qual foi objeto de veto 
presidencial. Tal possibilidade de extensão dos contratos de programa teria 
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o efeito de retardar a necessária promoção da competividade no setor por 
meio das licitações dos contratos de concessão de saneamento.   A extinção 
da possibilidade da celebração de novos contratos programa se justifica, na 
medida em que, como destacado por Harold Demsetz3, em infraestruturas 
com característicos de monopólio natural (formado por custos afundados 
e ativos específicos)4,  pretende-se extrair do leilão a eficiência alocativa 
que seria produzida em um ambiente no qual há a concorrência no mercado 
(Competition in the Market). Mas não é só, para a produção de eficiências, 
considerando a assimetria de informações existente entre as partes e o 
longo prazo de tais ajustes, o leilão não garante que todas informações sejam 
reveladas, ex ante5, predicando-se da instituição de um adequado desenho de 
regulatório, ex post.

Daí por que o Novo Marco Regulatório do Saneamento procurou endereçar, 
direta e especialmente, um problema de agência que norteia a delegação 
de concessões de infraestrutura. É que, de acordo com a Teoria do Agente-
Principal, o Principal (poder concedente) delega uma determinada atividade 
para o Agente (concessionário), que possui uma vantagem informacional 
uma vez que o poder concedente, a priori, não tem condições de aferir o 
nível de esforço exercido pelo agente para o atingimento de um determinado 
resultado (output). Daí a necessidade de se veicular um modelo regulatório, 
que sirva para que o Agente tenha incentivos para cumprir os objetivos 
estipulados pelo Principal.

No setor de saneamento, durante muito tempo, se utilizou de um sistema 
de regulação discricionária (Discretionary Regulation) para as companhias 
estaduais, pelo custo do serviço (rate of return), nos termos do que dispunha 
o art. 2°, §2°, da revogada Lei n°6527/1978. Nos quadrantes dessa 
modalidade de regulação, tem-se por desiderato estabelecer uma estrutura 
de custos para o agente regulado, a ser remunerada, por determinada taxa 
de rentabilidade. É dizer, utilizando-se de tal metodologia, estabelece-se 
uma remuneração pelos investimentos realizados e/ou previstos (Capex 
Capital Expenditure – CAPEX) e pelos custos operacionais incorridos e/ou 
previstos (Operational Expenditure – OPEX). Trata-se de uma modalidade 
de regulação que tem por objetivo primeiro interditar que o agente 
monopolista cobre preços supracompetitivos, por intermédio da simulação 
de um mercado competitivo. Acontece que, embora se trate de modelo, 
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habitualmente, utilizado em projetos de infraestrutura, a sua desvantagem 
consiste nos incentivos gerados para o superdimensionamento da base de 
ativos, considerando a garantia de uma rentabilidade determinada para o 
explorador (Efeito Averch-Johnson6), ainda que por meio da previsão de um 
WAAC regulatório. Some-se a tudo isso o fato de que tal modelo de regulação 
ter sido orientado, nos últimos anos, por outras vicissitudes (a exemplo da 
captura das companhias estaduais por vezes pela agenda política de ocasião), 
o que importou na não priorização do CAPEX em investimentos atrelados às 
metas de universalização e da reversão de parcela robusta da suas receitas 
para o pagamento de uma folha salarial incompatível com as congêneres do 
setor privado7.

Daí a razão pela qual a Lei n°14.046/20208 instituiu uma arquitetura que 
fomenta o advento de novos processos licitatórios com fortalecimento  
da regulação por contrato (Regulation by Contract). Claro não se trata de 
um modelo, de todo, novidadeiro, na medida em que, na realidade, nos 
contratos concessórios anteriormente celebrados com concessionárias 
privadas, atualmente detentoras de módicos 6% de participação no setor 
de saneamento,  já é possível se vislumbrar um modelo híbrido (composto 
pela regulação endógena contratual e pela regulação exógena da agência 
reguladora setorial). É dizer, temos para nós que, a despeito de esses 
contratos já celebrados com as concessionárias privadas sofrerem influxos 
da agência reguladora setorial para além das previsões contratuais, a base 
objetiva do contrato concessão deveria servir como um limite à intervenção 
reguladora. Assim, porém, não se passa, o que traz insegurança jurídica 
e dá margem para a apresentação de pleitos de reequilíbrio econômico-
financeiro de tais ajustes, em especial pela inclusão de novas “obrigações de 
desempenho” (atreladas à aplicação de deflatores tarifários, por exemplo), 
muitas vezes adicionalmente às “obrigações de desempenho” já previstas 
contratualmente.

Daí a necessidade de que a n°14.046/2020 sirva de móvel para a instituição 
de um modelo de regulação contratual mais robusto, um modelo no 
qual  se estabeleça, desde a modelagem inicial, que o preço eficiente será 
obtido no Leilão, o qual será estruturado: (i) pelo reajuste anual; (ii) pelo 
estabelecimento de uma adequada matriz de riscos contratuais; (iii) pelo 
estabelecimento de níveis qualitativos de serviços; e (iv) pela previsão de 
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obrigações de investimentos9. Todas variáveis às quais o regulador deverá ser 
deferente na sua atividade de fiscalização e controle da execução do contrato 
e dos serviços, de acordo com os termos previstos no contrato.

Nesse quadrante, segundo o World Bank10, a regulação contratual 
deve endereçar, ao menos, os seguintes aspectos: (i) o estabelecimento 
de requisitos de desempenho, por intermédio dos quais são aferidas 
a qualidade requerida e quantidade de bens e serviços prestados; (ii) 
mecanismos de pagamento ao concessionário, por meio de cobranças 
de utilização, pagamentos governamentais baseados em utilização ou 
disponibilidade da infraestrutura, bem como pela possibilidade de inclusão 
de bônus e penalidades; (iii) pela inclusão de procedimentos de resolução 
de controvérsias, especificando os papeis do regulador, dos tribunais e dos 
peritos; (iv) pelo estabelecimento de um regime de rescisão do contrato, que 
veicule o termo e as prescrições de devolução do ativo; e (v) por mecanismos 
de adaptabilidade, a partir dos quais serão estabelecidas ferramentas 
contratuais para lidar com mudanças, tais como revisões extraordinárias de 
tarifas, ou alteração dos requisitos de serviço.

São exemplos salientes desse modelo de regulação contratual mais robusto 
as modelagens de concessão unbundle veiculadas para o trespasse do sistema 
de esgotamento sanitário da CASAL, em Alagoas, e, da CEDAE, no Rio de 
Janeiro – ambos elaboradas por consultorias de altíssimo nível contratadas 
pelo BNDES. Dentre os principais aspectos de tais modelagens regulatórias, 
destaca-se: (ii) uma licitação em blocos, consagrando um racional de subsídio 
cruzados entre regiões, evitando o Cherry Picking; (ii) o estabelecimento de 
uma outorga variável, a compor um fundo de reserva serviente a dar conta 
de desequilíbrios contratuais; (iii) uma ampla e bem detalhada repartição de 
riscos entre as partes, inclusive no que toca eventos sanitários qualificados 
como pandemias pela OMS; (iv) a possibilidade de repartição de parcela das 
receitas extraordinárias entre os Estados, os Municípios e Fundos Setoriais; 
(vi) a previsão de deflatores tarifários atrelados ao cumprimento de índices 
de desempenho. Embora tais modelagens contem com a interveniência 
do regulador, o seu papel terá se ser delineado estritamente a partir da 
regulação endógena do pacto concessionário.
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Em resumo, a Lei 14.046/2020 importou na transição de um modelo de 
regulação discricionária e contratual híbrida para uma regulação contratual 
(que, a despeito da existência de entidade regulada, tem o desiderato de 
ter no instrumento contratual o seu maior limite interventivo). Com isso, 
espera-se atingir a universalização que garanta o atendimento de 99% 
(noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa 
por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de 
dezembro de 2033, assim como o atendimento de metas quantitativas de 
não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria 
dos processos de tratamento (art. 11.B). As novas modelagens já trazem 
uma arquitetura de incentivos vocacionada ao atendimento de tais objetivos 
regulatórios. Tem tudo para dar certo. É o que esperamos.
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As concessões de rodovias, desde a 1ª até o malfado da 3ª Fase do Procrofe, 
vêm experimentado desafios que ilustram problemas econômicos de 
várias ordens, dos quais dois se apresentaram mais salientes. O primeiro 
diz com a transformação de contratos que primavam por uma arquitetura 
de “obrigações de investimentos” (desde a expedição do Decreto 
n°94.002/1987) para contratos forjados por um sistema de incentivos 
vocacionados ao atendimento de “obrigações de desempenho” (notadamente 
a partir da modelagem veiculada na Concessão da BR-116-BA, trecho Feira 
de Santana – Div. BA/MG, no âmbito da Fase II, da 2ª fase do PROCROFE). O 
segundo se materializou, por intermédio do fenômeno do Winner’s Course1, 
o qual, aliado à crise econômica de 2014, culminou na relicitação (v.g. da 
Concessão da BR 040/MG/GO/DF) e na caducidade (v.g na Concessão da BR 
– 153/GO/TO) de ativos licitados, no âmbito da 3ª fase do Procrofe2.

Cuidou-se de problemas decorrentes da aguda assimetria de informações 
entre as partes, a qual, no âmbito de contratos incompletos3, importa no 
chamado Hold-up problem4.  Tal problema econômico se apresenta quando, 
ao menos, dois fatores são evidenciados. O primeiro está relacionado ao fato 
de que uma das partes deve realizar investimentos em ativos específicos, os 
quais não poderão, pelas suas características, ter outra destinação para além 
do projeto concessório. O segundo tem lugar em razão da impossibilidade 
de previsão, ex ante, dos quadrantes obrigacionais das partes. Segue daí a 
configuração de uma necessária interdependência entre os contratantes, 
o que pode importar em renegociações e inexecuções contratuais5. Tanto é 
verdade que a análise empírica demostra que há um percentual de 68 % de 
inexecução dos contratos de concessão de rodovias6 nos últimos anos no 
Brasil.

Daí a necessidade de se endereçar um sistema de regulação contratual (first-
best solution), que compatibilize a necessidade do desenho de um contrato de 
longo prazo flexível (adaptável à sua incompletude), por intermédio do qual 
sejam criados incentivos para que o contrato não seja abandonado (way-out) 
por nenhuma das partes. Mais que isso, predica-se da fixação de limites a 
alteração de tais ajustes, com o desiderato de se evitar condutas oportunistas 
que desvirtuem o seu objeto (Moral Hazard)7. É que, a despeito de o art. 22 da 
Lei nº 13448/2017, já enunciar que “as alterações dos contratos de parceria 
decorrentes da modernização, da adequação, do aprimoramento ou da 
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ampliação dos serviços não estão condicionadas aos limites fixados nos §§ 1º 
e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993”, a configuração do Hold-up problem, que é 
inerente a tais ajustes, não pode importar na perda das eficiências obtidas no 
Leilão (num ambiente lastreado pela pressão competitiva)8.

Não é por outra razão que as modelagens veiculadas, por intermédio da 
Concessão da BR-364-365-GO/MG (Jataí/GO e Uberlândia/MG) e das 
rodovias BR-101/RS, BR-290/RS, BR-386/RS e BR-448/RS (Concessão da 
Rodovia de Integração do Sul-RIS), buscaram endereçar tal problemática 
(como sugerido pelo Acordão n°1174/2018- TCU- Plenário). De acordo com 
tais modelagens, com o desiderato de reduzir a assimetria de informações e 
de evitar a prática de condutas oportunistas, foram estabelecidas cláusulas 
que: (i) veicularam formas mais concretas e efetivas de se rejeitar ofertas 
inexequíveis, mitigando os efeitos da chamada seleção adversa9; a exemplo 
da exigência da integralização de capital social da SPE compatível com a 
agressividade do ágio oferecido no Leilão; (ii) estabeleceram que os contratos 
não podem ser renegociados, nos cinco primeiros e nos cinco últimos anos de 
sua vigência; (iii) prescrevem que inclusões de novos investimentos devem 
ser realizados, no âmbito das revisões quinquenais10, interditando-se que o 
concessionário escolha realizar obras com o custo mais elevado dos que a 
previstas orginalmente no PER (v.g. algumas obras de contornos urbanos)11.

No mesmo sentido, a modelagem prevista para concessão das Rodovias 
BR-116/SP; BR-101/RJ, BR-101/SP, do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro 
– São Paulo “Nova Dutra”, procurou endereçar tal problemática. Assim, por 
exemplo, cite-se a Cláusula 7.4 de acordo com qual “Não será admitido que 
melhorias mais complexas, onerosas e funcionalmente superiores sejam 
substituídas por outras que não preservem o mesmo grau de qualidade 
previsto no Contrato”. E, com o mesmo desiderato, o disposto na Cláusula 
8.1.8, a qual prescreve que “Inclusões, exclusões ou alterações de obras e 
serviços, com exceção das hipóteses do Estoque de Melhorias12, das Obras 
de Manutenção de Nível de Serviço e de adequação ou complementação de 
obras do Poder Concedente, serão realizadas exclusivamente por meio de 
Revisão Quinquenal”.

Há, portanto, de se concluir esse ensaio no sentido de que as modelagens 
de concessões de rodovias caminham na firme trilha de endereçar um 
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sistema de revelações das informações privadas – reduzindo a assimetria 
de informações entre o Poder Concedente e os Concessionários. É que a 
existência de um mercado dominado por elevada assimetria informacional 
incrementa os “custos de transação”, os quais serão refletidos nas propostas 
comerciais dos licitantes; também faz com que sejam perdidas as eficiências 
produzidas pela competição experimentada no Leilão, onerando, em última 
instância, os usuários do sistema; além, é claro, de produzir concessões 
inexequíveis, oriundas da seleção adversa decorrente de barreiras à entrada 
inadequadas fixadas no Leilão, que culminam por gerar prejuízos para todo 
o sistema de exploração da infraestrutura rodoviária. O sucesso da 4ª fase 
do Procrofe se lastreia na celebração de contratos de concessão de rodovias 
mais equilibrados. Estamos otimistas.

1 Como sintetiza Richard Thaler ao explicar a supervalorização das escolhas de primeiras 
rodadas no draft da NFL: “Quando muitos interessados competem pelo mesmo objeto, 
o vencedor do leilão é com frequência o licitante que mais supervaloriza o objeto sendo 
vendido.” Thaler, Richard H.. Misbehaving. Intrínseca. Edição do Kindle. p. 331

2 Ver o meu FREITAS, Rafael Véras de. Concessão de Rodovias. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2018.

3 MACNEIL, Ian. The many future of contracts. South California Law Review, vol. 47, p. 691-
816, 1973- 1974, p. 720. HART, Oliver. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, 
and the Application to Public-Private Partnerships. Harvard. The Economic Journal, v. 113, n. 
486, Conference Papers (Mar., 2003)
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Infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2020.
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relacionais, e ressaltando que uma maneira de mitigar seus efeitos resultaria de mecanismos 
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and Discretion. Harvard University Press. 2006. p 25.

6 Guasch, Luis J. 2004. 112 World Bank Granting and Renegotiating Infrastructure 
Concessions – Doing it Right. World Bank Institute.

7 Risco moral pode ser definido como a falta de incentivos para que as partes contratantes 
adotem as cautelas e comportamentos a que haviam se comprometido quando da celebração 
do ajuste contratual, agravado pela dificuldade prática de que cada parte tem de supervisionar 
a ação da outra. Varian, Hal R. 2015. Microeconomia: Uma Abordagem Moderna. 9ª ed. 
Tradução Regina Célia Simille de Macedo. Rio de Janeiro: Elsevier. p 989.

8 É o dispõe as novas modelagens de concessões de rodovias licitadas, pela ARTESP: “24.2. Os 
novos investimentos, não previstos inicialmente no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, 
e eventualmente implementados em função do conjunto de ciclos de REVISÃO ORDINÁRIA, 
não poderão, em seu conjunto, acarretar revisão do PRAZO DA CONCESSÃO que enseje o 
acréscimo de prazo superior a 15 (quinze) anos e/ou supere, em seu conjunto, o montante de 
15% (quinze por cento) do montante inicial total de investimentos sob a responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, de acordo com os valores e marcos de obra definidos no ANEXO XXI.

9 “A seleção adversa se refere à situação em que um lado do mercado não pode observar o 
“tipo” ou a qualidade dos bens no outro lado do mercado. Por esse motivo é às vezes chamado 
de problema da informação oculta”. Varian, Hal R. 2015. Microeconomia: Uma Abordagem 
Moderna. 9ª ed. Tradução Regina Célia Simille de Macedo. Rio de Janeiro: Elsevier. p 991.

10 Interessante notar que o rito previsto para as revisões quinquenais prevê que a inclusão de 
investimentos não contemplados no PER submeter-se-á ao crivo da sociedade por meio de 
processo de participação e controle social, modo a ajustar o pacto concessório às necessidades 
e contingências que surjam ao longo de sua execução. Neste sentido, vide a cláusula 18.9.4 
da Minuta de Contrato de Concessão da BR 101/116/SP/RJ, disponível para consulta em 
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82
Desafios regulatórios ao Hold-up problem nas Concessões de Rodovias  |  Rafael Véras, 
Rafael Randerson

11 Como restou constado, pela auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas da 
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12 Estoque de melhorias é um quantitativo de obras previamente definido no Contrato de 
Concessão e com custos parametrizados, que, uma vez executadas pela Concessionária após 
solicitação da ANTT, ensejam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio da 
aplicação de fatores contratuais.

https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=410
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O setor de concessão de rodovias experimentará grandes desafios de 
reconstrução, em 2021. Tais desafios perpassam o endereçamento de 
três eixos de problemas. O primeiro e mais saliente diz com necessidade 
de se construir uma solução concertada (entre Poder Concedente, 
Concessionários, usuários e reguladoras) para os desequilíbrios econômico-
financeiros provocados pela Covid-19. O segundo diz com a recuperação 
da credibilidade do setor, que restou abalada por decisões políticas de 
encampação de ativos concessórios – a exemplo do que se passou, no Rio 
de Janeiro, por ocasião da encampação da Linha Amarela. E o terceiro está 
relacionado com o endereçamento de um devido processo legal de devolução 
consensual de ativos (a relicitação), notadamente das Concessões da 3ª fase 
do PROFROFE.

A segurança jurídica será o elo de ligação para a resolução dos três 
problemas. Assim é que, para equacionar os denominados “reequilíbrios-
Covid”, algumas providências poderão ser adotadas, ex post, a depender 
da modelagem e da matriz de riscos de cada contrato. Nesse quadrante, 
tenho que o primeiro passo será a produção de uma decisão constitutiva 
(pela entidade reguladora), lastreada em robusta motivação econômica-
jurídica, que confira certeza sobre a quem o risco de um evento sanitário, 
de proporções globais, teria sido alocado (como se passou, no setor de 
aeroportos). Num segundo momento, deve-se estabelecer o quantum 
de desequilíbrio (considerando o Plano de Negócios –PN, ou o Fluxo 
de Caixa Marginal- FCM, a depender do modelo regulatório). E, num 
terceiro momento, deve-se estabelecer, consensualmente, as formas de 
reequilíbrio, por intermédio de soluções econômico-financeiras adequadas, 
que privilegiam soluções com baixos custos de transação e que gerem 
desincentivos a condutas oportunistas pelas partes.

No que respeita às providências, ex ante, a Pandemia provocada pela 
Covid-19 nos trouxe ensinamentos. Reafirmou a incompletude de tais 
ajustes concessórios, reclamando a inclusão de cláusulas de abertura 
contratual às “incertezas”, dentre as quais, destacamos: (i) a inclusão de 
cláusulas veiculando uma Conta de Reserva de Outorga (usualmente 
utilizada nas modelagens da ARTESP), que tem por desiderato criar um fluxo 
de reserva de recursos para o ativo (formado por outorgas variáveis pagas 
pelos concessionários), para o fim de se propiciar reequilíbrios econômico-
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financeiros mais expeditos, sem o dispêndio de recursos públicos e sem o 
incremento tarifário; (ii) a inclusão de cláusulas que veiculem um Acordo 
Tripartite (Direct Agreement), por intermédio do estabelecimento de regras 
adequadas para um adequado way out  do projeto, que, de um lado, reconheça 
a importância do financiador no monitoramento da sustentabilidade 
econômica dos ativos, mas, de outro, evite condutas oportunistas de 
devolução imotivada por parte dos concessionários; e (iii) o estabelecimento 
de cláusula proteção das oscilações dos valores de moedas estrangeiras, 
que, distribuindo entre as partes o risco cambial, como sugerido pela 
Global Infrastructure Hub (GIH), proporcione a realização de investimentos 
estrangeiros.

Quanto à devolução dos ativos, do mesmo modo, deverão prevalecer as 
“regras do jogo” (providência também atrelada à retomada de segurança 
jurídica), que devem ser instrumentalizadas, por normativos regulatórios 
e cláusulas contratuais. Tais instrumentos, mais do que reproduzir normas 
de primeiro grau (a exemplo da Lei n°13.448/2017), devem detalhar o 
procedimento arbitral que irá endereçar as controvérsias atreladas à 
devolução do ativo; a metodologia adequada, a lastrear a indenização pelos 
investimentos em bens reversíveis não amortizados (patrimonial, contábil ou 
de reposição de ativo); uma proposta de termo aditivo de devolução, que será 
objeto de pactuarão entre concessionários e Poder Concedente; um sistema 
sancionador regulatório responsivo, que reconheça as peculiaridades de um 
ativo em devolução. A tais normativos os órgãos de controle (Poder Judiciário 
e Tribunais de Contas) deverão ser deferentes. Não lhes sendo autorizado a 
se substituir ao regulador, como ocorreu, por exemplo, na decisão cautelar 
proferida, no âmbito do Acordão nº2924/2020, proferida pelo TCU, na qual 
a Corte de Contas entendeu que a metodologia fixada, pela Resolução ANTT 
n°5.960/2019, seria “inadequada”. Afinal, não se pode desconsiderar que o 
“risco jurídico” do projeto será arcado, ao fim e ao cabo, pelos usuários da 
rodovia.

Quanto à recuperação da segurança jurídica em sentido estrito, temos que 
o caminho do setor de rodovias passa pela aplicação da Lei 13.665/2018 
(Nova LINDB). Afinal de contas, não é crível que, quase mais de 20 anos 
após experiência paranaense (“era Requião”), ainda se admita encampações, 
imotivadas e insustentáveis economicamente, lastreadas em conceito 
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jurídico lassos, com os de “interesse público” e de “importância da via 
concessionada”. Na verdade, predica-se que o gestor público, nos casos de 
encampação, tenha o ônus argumentativo decisório de estabelecer, com 
lastro nos arts. 20, 21 e 23 da LINDB: (i) o “interesse público” concretamente 
materializado da retomada da exploração direta do ativo e a sua economicidade; 
ora se é certo que ele teve de aferir o “Value for Money”, para licitar (art. 5° 
da Lei 8.987/1995), não é menos exato que ele o deve estimar para retomar 
a sua exploração direta; (ii) o estabelecimento de um regime de transição, que 
contemple as providências necessárias para retomada do ativo, dentre as 
quais, a identificação e a avaliação dos bens reversíveis, o estabelecimento 
de um tarifa provisória; e (iii) as consequências da retomada do serviço, o que 
envolve estabelecer a forma por meio da qual o ativo será explorado (direta 
ou por intermédio de um novo concessionário), bem como a disponibilidade 
orçamentária para fazer frente ao pagamento da indenização devida 
pela extinção prematura do contrato, nos termos dos arts. 15 e 16 da Lei 
Complementar n°101/2000 (composta por danos emergentes e lucro 
cessantes).

Há, portanto, de se concluir que, por mais repetitivo que possa parecer, 
em 2021, o avanço do setor de concessão de rodovias passa pelas três 
vertentes da segurança jurídica. Pela sua vertente da estabilidade, dando-
se perenidade aos atos jurídicos e aos efeitos deles decorrentes, mesmo 
quando houver câmbios nas normas ou no entendimento que se faz 
delas. Pelo seu vetor de previsibilidade, protraindo mudanças bruscas, 
surpresas, armadilhas. E, por fim, pelo seu vetor de proporcionalidade (e de 
ponderabilidade), na medida em que a aplicação do direito não pode nem ser 
irracional, nem desproporcional. Mas tenho para mim que o setor já detém 
um amadurecimento, institucional e normativo, que possa dar concretude à 
aplicação da segurança jurídica nas concessões de rodovias. É aguardar.
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Resumo: O objetivo do presente ensaio é investigar a natureza jurídica do ato de anuência para transferência 
da concessão (aqui, referida em sentido amplo, posto que também envolve a transferência de controle 
societário), previsto no artigo 27 da Lei nº 8.987/1995. Para esse efeito, será analisado o seu regime 
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Sumário: Introdução – 1 A desconstrução da natureza personalíssima dos contratos administrativos – 
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de transferência da concessão – 4 As consequências da declaração de nulidade do ato de anuência da 
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Introdução

1 O Direito Administrativo está mais dinâmico. Alterações econômicas nos pa-

íses e os efeitos da globalização vêm influenciando, cada vez mais, esse ramo do 

Direito Público. O presente ensaio é um exemplo disso. A velocidade das relações 

empresariais fez com que o velho dogma de que o contrato administrativo seria perso-

nalíssimo (intuitu personae) fosse desconstruído. E não porque “desconstruir” para-

digmas esteja em voga, mas porque a realidade não compactua com entendimentos 

que impeçam a celebração de contratos mais vantajosos para o Poder Público. 

2 Se esse entendimento já vem sendo alterado no bojo dos tradicionais contra-

tos de empreitada, com muito mais razão não faz qualquer sentido que permaneça 

inalterado nos contratos de concessão. Isso porque os referidos contratos se inse-

rem na categoria de contratos incompletos, os quais serão integrados por toda sorte 

de efeitos – econômicos, políticos e sociais – durante a sua vigência. Portanto, nada 
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mais natural que, durante a sua execução, sejam pactuadas novas relações societá-
rias. E mais: que essas relações societárias possam influir na própria qualidade do 
serviço público delegado. 

3 Um recente episódio fático põe em ainda mais relevo esse exame no Brasil. 
Os escândalos de corrupção deflagrados por operações da Polícia Federal colocaram 
em xeque a situação econômica de diversos concessionários de serviços públicos, no-
tadamente de construtoras. Trata-se de circunstância que, nos próximos anos, pode 
vir a fomentar a celebração de ajustes que envolvam a alteração subjetiva de seus 
pactos concessórios, até mesmo porque um dos maiores ativos dessas sociedades 
são justamente os direitos econômicos decorrentes de seus contratos de concessão. 

4 E isso não necessariamente desatende ao interesse público. Pelo contrário, 
a transferência da concessão pode representar um incremento na qualidade do ser-
viço prestado ao usuário, em razão de o cessionário possuir melhores condições de 
prestar o serviço do que o cedente. Daí a importância de se investigar a natureza 
jurídica do ato de transferência da concessão (aqui, referida em sentido amplo, posto 
que também envolve a transferência de controle societário), previsto no artigo 27 da 
Lei nº 8.987/1995 (Lei Federal que disciplina as Concessões de Serviços Públicos).

5 Para levar a efeito essa investigação, este ensaio seguirá o seguinte caminho: 
inicialmente, será “desconstruída” (para usar um termo da moda) a natureza per so-
nalissíma dos contratos administrativos; em prosseguimento, abordarar-se-ão dois te-
mas que geraram aguda polêmica acerca do instituto da transferência da concessão: 
a sua constitucionalidade e a necessidade de autorização legislativa; na sequência, 
serão fixadas as balizas para assentar o entendimento do autor do presente artigo 
sobre a natureza jurídica do ato de anuência da transferência de controle nas conces-
sões; com base nessa premissa, serão investigadas as consequências da invalida-
ção desse ato de anuência – tema de grande relevo prático; o último ponto abordado 
será a interação entre as entidades reguladoras e as de defesa da conconrrência, na 
análise do ato de transferência de controle; ao final, serão apresentadas conclusões.

1 A desconstrução da natureza personalíssima dos contratos 
administrativos

6 O tema da transferência de controle nas concessões está ligado à ideia de 
que os contratos administrativos possuiriam caráter intuitu personae – na medida em 
que tanto a cessão de posição contratual, quanto a alteração de controle societário 
resultam na alteração subjetiva do contrato. Ou seja, tais ajustes seriam pactuados 
em razão das características pessoais do contratado – as quais seriam aferidas por 

ocasião do procedimento licitatório.1

1 Nesse sentido, ensina Meirelles que “O Contrato administrativo é sempre consensual e, em regra formal, 
oneroso, comutativo e realizado intuitu personae. [...] é intuitu personae porque seve ser executado pelo 
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7 Esse entendimento tem origem na sistemática prevista na Lei nº 8.666/1993 

(Lei Geral de Contratações Públicas), segundo a qual a modificação do polo subjetivo 

do contrato – por meio da subcontratação, associação do contratado com outrem, 

cessão, transferência, fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 

contrato – daria ensejo à sua rescisão unilateral pelo Poder Público2 (art. 78, VI e XI 

c/c art. 79, I, da Lei nº 8.666/1993).3

8 De acordo com esse juízo, em razão da pessoalidade que envolveria a cele-

bração de contratos com a Administração, as alterações subjetivas nesses instru-

mentos dariam origem a uma nova relação jurídica, com outro agente que não teria 

participado do procedimento licitatório. Tratar-se-ia, portanto, de alteração contratual 

que violaria os princípios da isonomia e da moralidade.4 Dito em outros termos, se 

a Administração realizou uma licitação para selecionar a proposta mais vantajosa, 

escolhendo um licitante específico, não poderia, a posteriori, admitir que outro agente 

econômico, estranho a esse procedimento, executasse o contrato.

9 Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) já teve a oportunidade de 

asseverar que “a alteração subjetiva dos contratos administrativos representa fraude 

próprio contratado, vedadas, em princípio, a sua substituição por outrem ou a transferência do ajuste” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 194).

2 Nesse sentido, Mukai: “Portanto, a leitura do inciso VI do art.78 não pode infringir o princípio da vedação 
da sub-rogação das obrigações e, em especial, o da vedação da subcontratação, cessão ou transferência 
totais do objeto contratual” (MUKAI, Toshio. Licitações e contratos públicos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
p. 120). Da mesma forma, Bittencourt: “Também a associação do contratado com outrem, a cessão ou a 
transferência (total ou parcial), bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, figuras específicas do Direito 
da Empresa, poderão acarretar a rescisão, na ausência de prévia permissão no instrumento convocatório e no 
contrato, devido a incerteza que essas mudanças na constituição do contratado poderão provocar na relação 
contratual que, relembre-se, buscou, na sua origem, com a habilitação preliminar, a celebração com uma 
empresa , em que, em função das ditas alterações, não mais existe” (BITTENCOURT, Sidney. Licitação passo 
a passo: comentando todos os artigos da Lei nº 8.666/1993 totalmente atualizada, levando também em 
consideração da Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece tratamento diferenciado às microempresas 
e empresas de pequeno porte nas licitações públicas. 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 535).

3 Confiram-se os dispositivos: Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: [...] VI - a subcontratação 
total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; Art. 79. A rescisão 
do contrato poderá ser:  I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior.

4 Tal entendimento é defendido por Pereira Junior: “Fica claro, portanto, que dará causa à rescisão do 
contrato qualquer ato que implique substituição do contratado por outra pessoa, ainda que esta signifique 
desdobramento daquele, como ocorre na incorporação, na fusão e na cisão, irrelevante que as sociedades 
resultantes assumam todos os direitos e obrigações da que foi incorporada, fundida ou cindida. A ratio está em 
que a empresa substituta, não tendo participado da licitação, não teve sua habilitação aferida, nem disputou 
preço com os demais concorrentes, sendo, portanto, uma estranha a Administração” (PEREIRA JUNIOR, Jessé 
Torres. Comentários à lei de licitações e contrações da administração pública. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002. p. 717). No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União já se posicionou no sentido “de que, em 
contratos administrativos, é ilegal e inconstitucional a sub-rogação da figura da contratada ou a divisão das 
responsabilidades por ela assumidas, ainda que de forma solidária, por contrariar os princípios constitucionais 
da moralidade e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), o princípio da supremacia do interesse 
público, o dever geral de licitar (art. 37, XXI da Constituição) e os arts. 2º, 72 e 78, do inciso VI da Lei 
8.666/93” (TCU. Acórdão nº  1419/2003 – Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler. Sessão de 24.09.2003. 
DOU, 03 out. 2003).
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direta à ordem constitucional positiva e à legislação infraconstitucional no que toca 

ao dever de licitar. Essa situação seria veiculadora, ainda, de iminente risco para a 

Administração, já que a empresa subcontratada, por ser escolhida pela Contratada, 

não sofreria, necessariamente, análise dos critérios exigidos para contratação com 

o Poder Público, como, por exemplo, idoneidade, qualificações técnica e econômico-

-financeira, habilitação jurídica e, entre outros, regularidade fiscal”.5

10 Nessas hipóteses, o contrato administrativo deveria ser rescindido, unilate-

ralmente, pela entidade contratante, o que poderia acarretar aplicação de sanções 

administrativas aos contratados (v.g advertência, multa, suspensão temporária de 

participação em licitações, impedimento de contratar com a Administração e a de-

claração de inidoneidade do contratado).6 Além disso, tais condutas permitiriam que 

a entidade contratante: (i) assumisse, de forma imediata, o objeto do contrato; (ii) 

realizasse a ocupação do local; e (iii) executasse as garantias contratuais, ou reti-

vesse os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados pelo 

contratado.7

11 Tal entendimento, contudo, não nos parece o melhor. A licitação tem por 

escopo a seleção, por meio de um procedimento administrativo pautado pelos prin-

cípios da isonomia, da verdade real e da moralidade, da melhor proposta de um dos 

licitantes que estão competindo para contratar com a Administração. Esse proce-

dimento nada tem com os efeitos do contrato. É dizer: o contrato tem um regime 

jurídico próprio, que deve se adaptar às mudanças supervenientes que alterem a sua 

execução; do contrário, estar-se-ia negando aplicabilidade à lógica da mutabilidade 

dos contratos da Administração (o tema será doravante aprofundado). Isso porque 

uma coisa é a instauração de um procedimento licitatório para a obtenção da melhor 

proposta para a Administração; outra, bem diversa, é a vinculação subjetiva do con-

tratado à execução do objeto contratual.

5 TCU. Acórdão nº 368/2004 – Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler. Sessão de 08.09.2004. DOU, 16 set. 
2004. 

6 Veja-se o dispositivo:  Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

7 Esse é o entendimento, por exemplo, de Di Pietro: “Todos os contratos para os quais a lei exige licitação são 
firmados intuitu personae, ou seja, em razões das condições pessoais do contratado, apuradas no procedimento 
da licitação. Não é por outra razão que a Lei nº 8.666/1993, no artigo 78, VI, veda a subcontratação, total ou 
parcial, do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial; 
essas medidas somente são possíveis se expressamente previstas no edital de licitação e no contrato. 
Além disso, é vedada a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do contrato [...] Todas 
essas medidas constituem motivos para a rescisão unilateral do contrato, sujeitando, ainda, o contratado, às 
sanções administrativas previstas nos artigos 87 e às conseqüências assinaladas no artigo 80” (DI PIETRO, 
Maria Sylvia Zannela. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 267).
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12 Um exemplo ilustra o ponto: como expõe Fábio Barbalho Leite, nas licita-

ções que se utilizam do tipo “menor preço”, na forma do artigo 45, §1º, I, da Lei 

nº 8.666/1993, embora vários licitantes possam restar, objetivamente, habilitados, 

será declarado vencedor aquele que tiver apresentado o menor preço. Em prossegui-

mento, o referido autor8 afirma que

o contrato administrativo atrela-se, pois, não propriamente à pessoa 
do contratado (o qual, no mais das vezes em certames do tipo menor 
preço, não é considerado o único capaz de dar exeqüibilidade ao escopo 
contratual: todos os licitantes habilitados o são), mas, sim, à objetividade 
da proposta vencedora. E sobre esta é que a Constituição (CF, art. 37, 
XXI) e a Legislação (Lei nº 8.666/93, art. 65) constroem mais estreitos 
limites a sua alteração. 

13 Ademais, não seria consentâneo com o princípio da liberdade de iniciativa 

(arts. 1º, inciso IV e 170, caput, da CRFB) que o contrato administrativo servisse 

para engessar as atividades empresariais, impedindo que o contratado realizasse 

operações negociais. Além disso, não se pode olvidar que a realização de opera-

ções societárias – a exemplo da transferência da concessão ou controle societário 

– pode, inclusive, contribuir para o incremento da qualidade dos serviços prestados 

à Administração Pública. Isso pode ocorrer, por exemplo, nas hipóteses em que o 

cedente transfere a prestação objeto do contrato para um cessionário que esteja em 

melhores condições financeiras, ou que detenha maior expertise em determinado 

setor econômico.

14 Por tais razões, assiste razão a Flavio Amaral Garcia9 ao defender que 

essas alterações subjetivas não só seriam admissíveis, como não pre-
cisariam de previsão editalícia, sob pena de violação do princípio funda-
mental estruturante da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB), na medida em 
que um contrato celebrado com a Administração Pública não pode limitar 
ou mesmo restringir o legítimo direito das sociedades organizarem-se 
livremente. A vida negocial da empresa não pode ficar pendente de 
autorização de qualquer autoridade administrativa. 

15 De acordo com tal perspectiva, o Tribunal de Contas da União (TCU)10 alterou 

seu entendimento, para o fim de concluir que

8 LEITE, Fabio Barbalho. A licitude da cessão de contrato administrativo e operações similares e o mito do 
personalismo dos contratos administrativos. Boletim de Licitações e Contratos – BLC, ago. 2005. 

9 GARCIA, Flavio Amaral. Licitações e contratos administrativos: casos e polêmicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p. 258.

10 TCU. Acórdão nº 634/2007 – Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes. Sessão de 18.04.2007. DOU, 23 abr. 
2007.
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A fusão, a cisão e a incorporação ocorrem no mundo empresarial em 
função, sobretudo, da necessidade enfrentada pelas empresas de se 
manterem competitivas. A interpretação atualmente adotada pelo TCU 
engessa as empresas que são contratadas pela Administração, pois 
durante a vigência do contrato ficam tolhidas de passar por qualquer tipo 
de reorganização empresarial, a não ser que haja previsão no contrato 
e no edital, sob pena de rescisão do contrato. A administração deve, 
isto sim, vedar a reorganização empresarial em editais e contratos que 
abordem situações em que entenda que tal processo será, de fato, 
prejudicial para o interesse público.

16 Mas isso não significa dizer que tal alteração possa ser levada a efeito 

sem o estabelecimento de critérios mínimos, que assegurem a segurança das con-

tratações administrativas e a observância dos princípios que regem as atividades 

administrativas.

17 Em outras palavras, se, por um lado, o contrato administrativo não pode 

impedir o desenvolvimento das atividades empresariais, de outro, não pode ser ins-

trumento para violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Tal cenário 

pode ser vislumbrado quando a alteração subjetiva do contrato (i) violar o direito de 

outros licitantes que participaram do certame, mas não tiveram o objeto do contrato 

adjudicado, ou (ii) objetivar o conluio entre eles, mediante a cessão de posição con-

tratual para um concorrente.11

18 Daí a necessidade de prévia anuência do Poder Público para que tais opera-

ções sejam levadas a efeito. Não se trata de um provimento de natureza, puramente, 

discricionária, mas de um ato que deve observar certas diretrizes (a isso se voltará 

adiante). Nesse sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto12 assevera que tal ato 

deve considerar se: (i) inexiste norma legal vedando a cessão para aquele contrato 

em especial; (ii) o objeto do contrato permite a cessão; (iii) o certame licitatório que 

antecedeu a contratação não oferece óbice; (iv) o cessionário reúne as condições 

pessoais para assegurar a continuidade e a ultimação da execução; (v) as cláusulas 

contratuais não proíbem expressamente a cessão; e acrescento (vi) não há indícios 

de cartelização, por meio de subcontratação.13

11 Nesse sentido, como adverte a Organização para Cooperação para o Desenvolvimento Econômico – OCDE: 
“Os esquemas de cartel em licitações frequentemente incluem mecanismos de partilha e distribuição entre os 
conspiradores dos lucros adicionais obtidos através da contratação por preço final mais elevado. Por exemplo, 
os concorrentes que combinam não apresentarem propostas ou apresentarem propostas para perder podem 
ser subcontratados ou obter contratos de fornecimento do concorrente cuja proposta foi adjudicada, de forma 
a dividir com este os lucros obtidos através da proposta com o preço mais elevado, alcançados de forma 
ilegal” (OCDE. Diretrizes para combater o conluio entre concorrentes em contratações públicas. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/competition/cartels/44162082.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2015).

12 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A cessão de contrato administrativo entre estado e município como 
alternativa para evitar a interrupção de obras públicas. Boletim de Direito Administrativo – BDA, jul. 1996.

13 FREITAS, Rafael Véras de. O regime jurídico dos Contratos de Patrocínio celebrados pelo Poder Público. Revista 
de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 43, p. 215-234, jul./set. 2013.
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19 Diante do exposto, é possível concluir que a natureza personalíssima (intuitu 

personae) não se coaduna mais com a feição atual dos contratos administrativos. 

Primeiro, porque o que o contratante visa é a qualidade dos serviços prestados, e não 

à contratação de determinado agente (salvo nas hipóteses de contratação por inexi-

gibilidade); segundo, porque a mutabilidade das relações contratuais pode apontar 

no sentido de que a alteração subjetiva do contrato seria a melhor forma de atender 

ao interesse público.14 Se tal assertiva é verdadeira para os contratos tradicionais de 

empreitada, com muito mais razão deve ser transposta para os contratos de conces-

são, como será desenvolvido no próximo item.

2  A constitucionalidade do ato de transferência de controle 
nas concessões

20 Os contratos de concessão, malgrado veiculem prestação de um serviço 

afeto às necessidades elementares da sociedade – aqui, valendo-se do seu con-

ceito material –, produzem externalidades positivas (sobretudo econômicas). Essas 

externalidades poderão ser absorvidas pelo Poder Concedente, pelos usuários, e, 

principalmente, pelo próprio concessionário. Por essa razão, o vocábulo “concessão”, 

à luz da sistemática da legislação brasileira, atribui a um agente uma situação de 

privilégio, interditando a sua exploração por uma pluralidade de interessados.15

21 Esse privilégio se configura como um “direito de propriedade do conces-

sionário”, o que não o torna dono de um serviço de titularidade do Estado. Na verdade, 

na medida em que tal agente se habilita para o estabelecimento de uma relação 
jurídica com o Poder Concedente, passa a ser titular de um plexo de direitos eco-
nômicos decorrentes da exploração do pacto concessório. Daí a relevância dos ensi-
namentos de Yoran Barzel, para quem, em termos econômicos, a expressão “direito 

14 Nesse sentido, há fundamento nos sempre lúcidos ensinamentos de Shirato: “No desenvolvimento da 
exposição dos diferentes tipos de arranjos contratuais existentes, duas observações de grande relevo não 
podem passar sem menção: de um lado, a mitigação paulatina que vai sofrendo o regime jurídico tradicional 
dos contratos administrativos no Brasil, na medida em que novas figuras contratuais vão surgindo; e, de outro, 
a contradição existente no Brasil, com relação à aplicação mais pura da teoria do contrato administrativo. 
Quanto à mitigação do regime jurídico do contrato administrativo, procurei deixar claro que o regime típico 
de verticalidade, marcado por cláusulas exorbitantes, proveniente do Direito francês, foi sendo mitigado na 
medida em que evoluíram as regras disciplinadoras da atividade contratual da Administração Pública. De uma 
aplicação em pretenso regime único da Lei nº 8.666/93, chega-se a uma completa inaplicabilidade nos casos 
de associações e mecanismos consensuais de exercício de funções autoritárias” (SCHIRATO, Vitor Rhein. A 
interação entre Administração Pública e particulares nos contratos administrativos. Fórum de Contratação e 
Gestão Pública — FCGP, Belo Horizonte, ano 12, n. 138, p. 51-69, jun. 2013).

15 Entendimento semelhante é o de Dallari: “Partindo da distinção feita por Celso Antônio Bandeira de Mello sobre 
a titularidade do serviço público e a simples execução desse mesmo serviço, entendemos que, ao vencer uma 
licitação, o contratado incorpora ao seu patrimônio o direito de executar o serviço naquelas determinadas 
condições. O que pode ser transferido é apenas esse direito à execução do contrato; jamais a titularidade do 
serviço” (DALLARI, Adilson Abreu. Transferência do contrato de concessão. Fórum de Contratação e Gestão 
Pública – FCGP, ano 13, n. 156, p. 9-12, dez. 2014).
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de propriedade” pode designar, por um lado, a habilidade de usufruir a propriedade 
e, por outro, aquilo que o Estado atribui a um indivíduo.16 A Concessão se qualifica 
como a primeira vertente apresentada pelo referido autor, porquanto o agente se 
habilita (por meio do procedimento licitatório) para usufruir uma situação de privilégio 
(decorrente do contrato de concessão). Sobre o tema, é importante o registro: o 
retorno econômico decorrente da exploração da concessão não é avesso ao interesse 
público.

22 Ademais, os referidos contratos se configuram como contratos relacionais, 
nos quais há uma incomensurabilidade da equivalência das trocas projetadas para o 
futuro. Isso porque, como assevera Ronaldo Porto Macedo,17 em razão de se tratar 
de negócios jurídicos que se protraem no tempo, não se sabe, exatamente, o que as 
partes obterão ao término da relação contratual. Trata-se, portanto, de um contrato 
incompleto, posto que, pela teoria enconômica, as partes, em razão da sua raciona-
lidade limitada, teriam um elevado custo para estabelecer todas as contingências 
contratuais ex ante, razão pela qual as suas lacunas serão preenchidas ex post.18

23 Diante dessas características, Egon Bockmann Moreira,19 ao comentar a 
natureza do pacto concessionário, com muita propriedade assevera que “em tempos 
pós modernos, nada mais adequado do que afirmar que a segurança advém da cer-
teza da mudança”. E isso porque os contratos de concessão são ajustes de longo 
prazo, sujeitos aos mais diversos tipos de riscos e de incertezas.20

24 Esses dois aspectos do pacto concessório (a apropriação dos seus efeitos 

econômicos pelo concessionário e a sua incompletude) colaboram para a celebração 

de contratos pelos concessionários que tenham por objeto direitos decorrentes da 

concessão. Até porque as relações empresariais estabelecidas durante a vigência do 

contrato de concessão podem justificar a transferência desse “privilégio” para outro 

16 BARZEL, Yoram. Economic analysis of property rights. Second Edition. New York: Cambridge University Press, 
1997. p. 3.

17 MACEDO, Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor. São Paulo: Max Limonad, 1998. 
p. 131.

18 Nesse sentido, confira-se AYRES, Robert Ian; GERNER, Robert. Filling Gaps in Incomplete Contracts: an 
economic Theory of Defaults Rules. Faculty sholarship series. Paper 15-45.

19 MOREIRA, Egon Bockmann. O contrato administrativo como instrumento de governo. Coimbra: Coimbra Ed., 
2012. p. 538.

20 Nesse sentido, Mayer: “Diante disso, constata se que a mutabilidade do ato de outorga é, paradoxalmente, 
a constante implícita nesses instrumentos. Todos os envolvidos na concessão devem honrar a mutabilidade, 
pois é ela que confere a permanência dos contratos. Se a mutabilidade é uma constante, por óbvio não 
há como prever todas as cláusulas contratuais e todos os possíveis desdobramentos do contrato e os 
acontecimentos da natureza. É aqui que entra a teoria dos contratos incompletos. Parte se do pressuposto que 
‘os contratos são sempre incompletos, imperfeitos, passíveis de alteração pelos eventos e pelas intempéries 
da natureza’. Como mencionado anteriormente, há muitos custos em tentar abarcar a totalidade de situações 
possíveis do contrato. Além disso, a partir do momento em que se executa um contrato, pode se perceber que 
existem vários obstáculos para a sua concretização. Dessa forma, é preciso internalizar que se trata de um 
negócio incompleto, o qual será preenchido conforme houver a demanda de situações” (MAYER, Giovanna. 
Contratos de concessão, mutabilidade e boa fé. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, 
ano 9, n. 35, p. 49 66, jul./set. 2011).
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agente econômico – o qual, como visto, poderá estar em melhores condições de 

prestar os serviços públicos delegados.

25 Daí por que o artigo 27 da Lei nº 8.987/1995 autoriza a transferência de 

concessão, ou do controle societário da concessionária, desde que mediante prévia 

anuência do Poder Concedente. Confira-se o teor do dispositivo: 

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da 
concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a 
caducidade da concessão.

§1º Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste 
artigo, o pretendente deverá:(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 
11.196, de 2005)

I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 
regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

26 Ressalte-se, por relevante, que não de trata de uma hipótese de subconces-

são, mas de um trespasse da concessão. Como alerta Marcello Caetano:21

não se deve confundir o trespasse da concessão com a subconcessão. 
Naquele há uma sucessão do novo concessionário ao antigo em todos 
os direitos e obrigações pelo que o primitivo concessionário perde a sua 
posição transferida ao novo; ao passo que a subconcessão consiste 
na transferência que o concessionário faz para outra empresa de uma 
parte dos encargos do serviço concedido e dos poderes necessários para 
cumprir, nas condições que entre o concessionário e o subconcessionário 
forem estipuladas.

27 Em termos objetivos: no trespasse da concessão, não se inaugura uma 

nova relação jurídica; ocorre, tão somente, a mudança de um dos polos contratuais.22 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello,23 ao se reconhecer o trespasse da concessão, 

está-se

admitindo a comercialização do direito de prestar o serviço e ensejando 
que seja repassado a um sujeito que não venceu ou sequer disputou o 
certame licitatório. Isto é, está-se permitindo que, por vias transversas, 
alguém adquira a condição de concessionário sem licitação, o que é 
expressamente vedado — repita-se — pelo art. 175 da Lei Magna.

21 CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 2013. p. 1.128-1.129.
22 No mesmo sentido, Justen Filho leciona que: “A cessão não se constitui em uma nova concessão. Mantém-se 

o vínculo originariamente estabelecido, restrita a mudança à pessoa do concessionário. Portanto, as condições 
previamente estabelecidas não são alteradas, na hipótese do art. 27” (JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de 
serviços públicos. Comentários às Leis nº 8.897/1995 e 9.074. São Paulo: Dialética, 1997. p. 283).

23 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 
p. 640.
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28 Tal entendimento comporta críticas, vez que, em razão da manutenção da 

base objetiva do negócio jurídico, o requisito da realização de prévio procedimento 

licitatório já restou atendido por ocasião da seleção do concessionário originário.24 

No mais, a transferência de controle configura celebração de contratos privados, uma 

das prerrogativas do desenvolvimento da atividade empresária e que não seria sequer 

licitável, por se tratar de hipótese de inviabilidade de competição, prevista no artigo 

25, caput, da Lei nº 8.666/1993.25

29 É evidente que a transferência da concessão ou do controle acionário da 

concessionária, em razão de se tratar da veiculação de um serviço público, só poderá 

ser deferida pelo Poder Concedente, desde que não acarrete modificações nas condi-

ções originalmente por ele contratadas, tampouco prejuízos à prestação dos serviços 

públicos. Esse raciocínio não é uma peculiaridade brasileira, estando consignado, por 

exemplo, no artigo 226 da Lei de Concessão de Serviço Publico Espanhola, in verbis, 

que:

Art. 226. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán 
ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades 
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante 
de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión 
a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial 
del contrato.

24 Shirato, a fim de resguardar o princípio isonomia nos atos de transferência de controle, propõe o seguinte: 
“Ademais, o dever de licitar previsto no caput do artigo 175 da Constituição Federal é decorrência direta dos 
princípios da igualdade, da publicidade e da moralidade e estes não se esvaem uma vez realizados, mas 
sim renovam-se e impõem-se obrigatórios sempre que necessário diante do caso concreto, tal como ocorre 
no caso da transferência de concessões de serviços públicos. Posto isto, necessário faz-se propormos uma 
solução que assegure a viabilidade jurídica da transferência da concessão de serviços públicos. A nosso ver, 
tal solução repousa no modus de transferência da concessão. Não defendemos aqui que o Poder Concedente 
realize outro procedimento licitatório com todas as formalidades daquele originalmente realizado para a 
outorga da concessão, mas sim que apenas seja realizado procedimento público que possibilite a outros 
eventuais interessados apresentar propostas para adquirir a concessão a ser transferida. Tal procedimento 
seria, portanto, um procedimento licitatório bastante simplificado, que apenas teria por escopo assegurar a 
observância dos sobreditos princípios aplicáveis à Administração Pública” (SCHIRATO, Vitor Rhein. Aspectos 
jurídicos da transferência de concessão de serviços públicos. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, 
Belo Horizonte, ano 3, n. 12, p. 197-216, out./dez. 2005).

25 Em situação semelhante, que versava sobre a possibilidade da instauração de procedimento licitatório 
para se aferir a affectio societatis, Barroso teve a oportunidade de asseverar que: “É bem de ver, no 
entanto, que o inciso XXI do art. 37 não se aplica ao contrato de associação celebrado entre a empresa 
consulente e a Petrobrás, por razões que se cumulam. Em primeiro lugar porque não se enquadra ele na 
tipificação constitucional, uma vez que não tem por objeto obra, serviço, compra ou alienação. De parte 
esta leitura de cristalina clareza do dispositivo, outros fundamentos, de cunho sistemático e teleológico, 
corroboram a tese da inaplicabilidade do princípio licitatório à espécie. Sem desprezo ao princípio da 
moralidade e com ênfase no dever de eficiência imposto ao administrador público, hipóteses existem em 
que, precisamente para cumprir a Constituição, não se deverá proceder à licitação, sob pena de tolher-se 
a Administração e frustrar seus fins. Admite-se, assim, na própria cláusula inicial do inciso XXI do art. 37, 
situações de contratação direta, desde que especificadas na legislação” (BARROSO, Luis Roberto. Temas de 
direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 411-419, Tomo I).
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30 É dizer: o novo titular desta relação jurídica (cessionário) deverá possuir, no 

mínimo, os mesmos requisitos – capacidade técnica, idoneidade financeira e regulari-

dade jurídica e fiscal – do concessionário original (cedente). Nesse sentido, o Tribunal 

de Contas da União26 já teve a oportunidade de asseverar que

a própria dicção dos preceitos contidos no art. 27 da Lei nº 8.987/95, 
revela inexistirem óbices legais à transferência do controle acionário 
da Concessionária de serviço público a terceiros, desde que atendidas 
as condições ali estabelecidas, a saber: prévia anuência do Poder 
Concedente; o atendimento, pelo pretendente à transferência, das 
exigências de qualificação técnica, idoneidade financeira e regularidade 
jurídica e fiscal, necessárias à assunção do serviço, bem como o seu 
comprometimento em cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

31 Dito em outros termos, quando da análise de anuência do pedido de transfe-

rência do concessionário, o que o Poder Concedente deverá aferir é se serão mantidas 

as condições objetivas da contratação, especialmente as relacionadas à manutenção 

da adequada prestação dos serviços públicos – em razão do disposto no artigo 6º 

da Lei nº 8.987/1995 –, do que se depreende a constitucionalidade da alteração 

subjetiva dos contratos de concessão.

2.1  Da necessidade de autorização legislativa para a 
transferência da concessão 

32 Tema preambular sobre a temática em exame que tem gerado aguda polê-

mica está relacionada à competência para sua prática, notadamente se estaria sob 

a alçada do Poder Executivo (Poder Concedente) ou na esfera do Poder Legislativo. 

33 A sobredita controvérsia decorre do fato de alguns Estados da federação 

possuírem diplomas normativos que exigem a aquiescência do Poder Legislativo para 

a transferência da concessão. 

34 Tal questão foi objeto de substancioso estudo de Leonardo Coelho Ribeiro,27 

para quem 

previsão infraconstitucional que imponha tal interferência não se harmo-
niza com o arranjo de Poderes constitucionalmente balanceado na Carta 
de 1988. A saber, é de todo inconstitucional a fixação de exigência legal 
que confira ao Poder Legislativo o exercício de um amplo controle prévio 

26 TCU. Acórdão nº 634/2007. Plenário. Relator: Ministro Augusto Nardes. Sessão de 18.04.2007. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 23 abr. 2007.

27 RIBEIRO, Leonardo Coelho. Transferência de concessão de serviço público e inconstitucionalidade da exigência 
de autorização legislativa prévia. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 15, n. 80, p. 139-154, jul./ago. 
2013.
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que veicula uma ação “quase administrativa”, engessando as atividades 
do Poder Executivo, como que remontando a sistema de controle que se 
encontra superado desde a Carta de 1967. 

35 Tal entedimento restou consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, por oca-

sião do julgamento da ADI nº 462-0/BA, no qual ficou assentado o seguinte: 

2. Dispõem, respectivamente, o inciso XXX do artigo 71 e o §1º do artigo 
25 da Constituição do Estado da Bahia: Artigo 71 – Além de outros casos 
previstos nesta Constituição compete privativamente à Assembleia 
Legislativa: XXX – aprovar previamente contratos a serem firmados pelo 
Poder Executivo, destinados à concessão e permissão para exploração 
de serviços públicos, na forma de lei; Artigo 25 – ... §1º – A concessão 
de serviços públicos dependerá de prévia autorização legislativa e far-
se-á sempre mediante licitação pública, ressalvados os casos previstos 
em lei. Também com relação a esses dois dispositivos tenho-os por 
inconstitucionais, uma vez que ofendem o artigo 2º da Constituição 
Federal. Com efeito, em ambos se estabelece uma autorização prévia 
do Poder Legislativo — à semelhança do que ocorre com os convênios, 
convenções ou acordos celebrados pelo Poder Executivo — que se 
torna um pressuposto de validade das concessões ou permissões para 
exploração de serviços públicos, e, portanto, uma forma de participação 
na formação desses atos, o que, evidentemente, não se compadece 
com o poder de fiscalização a posteriori que, pela Constituição federal, 
incumbe ao Poder Legislativo com relação ao exercício da administração 
que cabe ao Poder Executivo.

Em face do exposto, julgo procedente, em parte, a presente ação direta, 
para declarar a inconstitucionalidade dos incisos XIII, XXIX e XXX do artigo 
71 e a expressão “dependerá de prévia autorização legislativa e” do §1º 
do artigo 25, todos da Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 
05 de outubro de 1989

36 Na verdade, tal competência não poderia ser exercida por nenhum dos dois 

Poderes em questão, vez que se trata de típica hipótese de Reserva de Administração, 

assim considerada como “exercício da função administrativa em seu conteúdo essen-

cial e concreto, a englobar tanto atos administrativos unilaterais (formais ou mate-

riais) quanto bilaterais, bem como procedimentos administrativos, que não poderiam 

ser substituídos nem pelo legislador, tampouco pelo órgão jurisdicional”.28 

37 No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região29 consignou que

28 CORREIA, Arícia Fernandes. Reserva da administração e separação de poderes. In: BARROSO, Luís Roberto 
(Org.). A reconstrução democrática do direito público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 596.

29 Tribunal Regional Federal (1ª Região). Quarta Turma Suplementar. AG nº 36972520044010000. Relator: Juiz 
Grigório Carlos Dos Santos. Brasília, 27 de março de 2012.
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não parece crível que o Poder Judiciário possa apreciar se determinada 
empresa tem ou não idoneidade financeira para assumir controle 
acionário de concessionária, bem como índices de liquidez, critérios 
emi nentemente administrativos; primeiro, porque tal atribuição cabe, 
tão somente, no caso, à Requerente, reguladora e fiscalizadora do setor 
elétrico do nosso país, sendo providência discricionária ínsita ao Poder 
Executivo.

38 Diante do exposto, entende-se que atos dos Poderes Legislativo e Judiciário 

que avaliem os aspectos da base objetiva do contrato de concessão estarão ma-

culados pela pecha da inconstitucionalidade, em razão da violação ao princípio da 

Separação dos Poderes. Ultrapassadas tais premissas, é relevante investigar a natu-

reza jurídica desses atos, o que será feito no próximo item.

3 A natureza jurídica do ato de transferência da concessão

39 O ato de anuência da transferência de controle das concessionárias 

se materializa no bojo dos poderes de fiscalização do Poder Concedente so-

bre o Concessionário, previsto nos artigos 3º, 23, VII, 29, I e 30, todos da Lei 

nº 8.987/1995. E isso porque, malgrado o serviço seja delegado para os particula-

res, a sua titularidade permanece com o Estado, o qual continuará zelando pela sua 

adequada prestação. 

40 Destarte, por se tratar de um ato constitutivo de direitos do Poder Público, é 

lícito se concluir que o ato de anuência de transferência de controle se materializa por 

meio de um ato administrativo. Nessa qualidade, discute-se se tal ato administrativo 

seria vinculado ou discricionário. Para Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón 

Fernádez30 “a lei não deixa claro se a autorização, quando é exigível, tem caráter 

vinculado ou discricionário, mas é difícil negar a existência de componentes desta 

última natureza. [...] Contudo, é óbvio que essa discricionariedade decisória somente 

faz sentido para preservar o interesse público”.

41 Não se abona tal entendimento, vez que, na medida em que a avaliação do 

Poder Concedente está relacionada aos aspectos da base objetiva do contrato de 

con cessão (relacionados, sobretudo, a parâmetros qualitativos do serviço), não foi 

conferida margem ao Administrador Público para indeferir o pleito do concessionário. 

Portanto, se ficar demonstrado, no bojo do processo administrativo de anuência, que 

o cessionário possui condições para prosseguir na execução do contrato, nos mes-

mos moldes que o cedente, não há que se cogitar de qualquer juízo de “conveniência 

e oportunidade” por parte do Poder Público. Trata-se, pois, de ato vinculado. 

30 ENTERRÍA, Eduardo García; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo, p. 761.
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42 Na verdade, nem se considera que existam atos administrativos completa-

mente discricionários e vinculados. Está-se de acordo com Gustavo Binenbojm,31 para 

quem 

a emergência da noção de juridicidade administrativa, com a vinculação 
direta da Administração à Constituição, não mais permite falar, tecni ca-
mente, numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e atos discri-
cionários, mas, isto sim, em diferentes graus de vinculação dos atos 
administrativos à juridicidade. 

43 Nesse particular, como a análise da alteração subjetiva do contrato de con-

cessão pressupõe o atendimento dos princípios da eficiência e da economicidade 

(arts. 37 e 70 da CRFB), não há margem para decisões discricionárias da Adminis-

tração Pública, de modo que, estando o pleito do concessionário em consonância 

com tais princípios, impõe-se o seu deferimento. 

44 Além de se configurar como um ato administrativo vinculado, o ato de anuên-

cia prévia possui natureza jurídica de um ato biface. Nas palavras de Arnold Wald,32 

para ser eficaz

a modificação do controle acionário necessita de dois atos de natureza 
distinta, mas que somente produzirão os seus efeitos quando ambos 
forem realizados: um ato de direito comercial – a cessão de controle – e 
um ato administrativo – a autorização do concedente. São verdadeiros 
“irmãos siameses” que não podem ser dissociados, dando o ato 
administrativo validade à decisão de natureza comercial e funcionando 
como uma espécie de “blindagem”, sem a qual a alteração é incompleta 
e não produz efeitos. 

45 Nesse ponto, tem-se um contrato privado celebrado entre cedente e cessio-

nário, cujos efeitos restarão suspensos até a implementação de uma condição de efi-

cácia ex lege (a produção de um ato administrativo vinculado pelo Poder Concedente). 

46 Trata-se de um regime jurídico semelhante ao da Análise dos Atos de 

Concentração praticados no âmbito do Sistema de Defesa da Concorrência, em que 

são submetidas à apreciação do CADE as operações societárias que possam resultar 

em “abuso de posição dominante”, as quais permanecerão sem eficácia até a sua 

apro vação por aquela autarquia (art. 61 da Lei nº 12.529/2011).33

31 BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do direito administrativo no Brasil: um inventário de avanços e 
retrocessos. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 4, n. 14, jul./set. 2006.

32 WALD, Arnold. Da competência das agências reguladoras para intervir da mudança de controle das empresas 
concessionárias. Boletim de Direito Administrativo – BDA, out. 2003. 

33 Confira-se o teor do dispositivo: Art. 61. No julgamento do pedido de aprovação do ato de concentração 
econômica, o Tribunal poderá aprová-lo integralmente, rejeitá-lo ou aprová-lo parcialmente, caso em que 
determinará as restrições que deverão ser observadas como condição para a validade e eficácia do ato. 
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47 Por todo o exposto, é relevante deixar-se vincada a natureza jurídica de ato 

administrativo vinculado do ato de anuência da transferência de controle, definição 

relevante, sobretudo para delimitar o regime jurídico da sua invalidação, tema contro-

vertido, desenvolvido no próximo item. 

4  As consequências da declaração de nulidade do ato de 
anuência da transferência de controle 

48 A rigor, o regime jurídico do desfazimento dos atos administrativos é orienta-

do por razões de mérito, quando ocorre o reexame do juízo de conveniência e oportu-

nidade da sua prática, ou pela análise de sua antijuridicidade (aqui, compreendidos 

os juízos de legalidade e de constitucionalidade).

49 A primeira hipótese se configura pelo instituto da “Revogação”, por meio do 

qual a Administração Pública, exercendo seu poder discricionário, suprime os efei-

tos de determinado ato, por razões de conveniência e oportunidade (art. 53 da Lei 

nº 9.784/1999). Daí por que Alexandre Santos de Aragão34 afirma que esse instituto 

“decorre da mudança na avaliação do interesse público relativo àquele ato. Por isso 

o Judiciário não pode, no exercício da função jurisdicional, determinar a revogação de 

atos administrativos, pois estaria ingressando no mérito administrativo”. 

50 A segunda tem lugar por meio do instituto da “Invalidação”, a qual ocor-

re quando o ato é extinto em razão de sua inadequação ao ordenamento jurídico. 

Nesses casos, a extinção do ato não se trata de faculdade, mas de poder-dever da 

Administração Pública. Este dever restou consubstanciado no verbete sumular nº 473 

do STF, segundo o qual “A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos”. 

Cuida-se de juízo de juridicidade acerca de atos vinculados. 

51 Dessa forma, na medida em que o ato de transferência de controle se con-

figura um ato administrativo vinculado, o regime jurídico que lhe será aplicável será 

o da invalidação. 

52 Sobre o tema, costuma-se afirmar que a anulação dos atos administrativos 

teria eficácia ex tunc, isto é, retroativa, uma vez que, no Direito Administrativo, todas 

as normas são de ordem pública, resultando a violação à lei em nulidade (absoluta).35 

Tal entendimento, contudo, vem sendo relativizado. Com amparo no princípio da 

Confiança Legítima – vertente subjetiva do princípio da segurança jurídica36 –, a 

34 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Gen, 2012. p. 163.
35 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 154.
36 Sobre o tema, veja-se Rocha: “A segurança do direito, como visto, é um valor jurídico que exige a positividade 

do direito, enquanto a segurança jurídica é já uma garantia que decorre dessa positividade. Assim é que o 
direito constitucional positivo, traduzido na Constituição, é que define os contornos da segurança jurídica da 
cidadania. Nos termos da Constituição a segurança jurídica pode ser entendida num sentido amplo e num 
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doutrina publicista37 vem entendendo que, em determinadas hipóteses, a invalidação 

dos atos administrativos poderá ter eficácia ex nunc.

53 Consagrando esse entendimento, o artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 preser-

va os efeitos decorrentes de atos administrativos inválidos, ao dispor que “ o direito 

da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favo-

ráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram 

praticados, salvo comprovada má-fé”. 

54 Tal dispositivo prevê três requisitos que limitam o exercício da autotutela 

administrativa, quais sejam: (i) que tenha transcorrido o prazo decadencial de cinco 

anos; (ii) que os atos tenham gerado efeitos favoráveis aos administrados, e não 

mera expectativa de direito; e (iii) que o beneficiário do ato não tenha concorrido para 

sua invalidade.38

55 Mas isso não significa dizer que, preenchidos esses requisitos, o adminis-

trado de boa-fé não tenha a sua espera patrimonial protegida quando da invalidação 

de atos administrativos. Com base nessa perspectiva, Rafael Maffini,39 em artigo 

específico sobre o tema, assevera que

se não foram tais requisitos implementados, especialmente se não houver 
transcorrido tal prazo decadencial, a invalidação do ato administrativo 

sentido estrito. No primeiro, ela assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de situação ou 
pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica. Em sentido estrito, a segurança jurídica 
consiste na garantia de estabilidade e de certeza dos negócios jurídicos, de sorte que as pessoas saibam 
de antemão que, uma vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta se mantém estável, mesmo se 
modificar a base legal sob a qual se estabeleceu” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição e segurança 
jurídica. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 17). No mesmo sentido, Baptista: “A tutela da confiança se impõe ao 
ordenamento jurídico porque, como observa Karl Larenz, 'poder confiar [...] é condição fundamental para uma 
vida coletiva pacífica e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica'. A ausência 
de proteção à confiança depositada no tráfico jurídico despertaria o germe da desconfiança geral, de todos 
contra todos, incompatível com o ambiente de estabilidade que se almeja estabelecer em um Estado de Direito. 
Nesse sentido, a tutela da confiança aparece como um elemento integrante da teoria geral do direito, inerente 
ao ideal de segurança jurídica, e que se irradia para os seus diversos sub-ordenamentos. Inspirada por esse 
objetivo de tutela da confiança despertada nas relações jurídicas a jurisprudência dos Tribunais alemães e da 
União Européia cunhou nas últimas décadas o princípio da proteção da confiança legítima” (BAPTISTA, Patrícia 
Ferreira. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito administrativo: análise sistemática e 
critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. 2006. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação, 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 2006, p. 71-72).

37 Nesse sentido, COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito 
público brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo 
decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica de 
Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 2, abr./jun. 2005. Disponível em: <http://
www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 28 abr. 2015; BAPTISTA, Patrícia. A tutela da confiança legítima 
como limite ao exercício do poder normativo da administração pública. A proteção das expectativas legítimas 
dos cidadãos como limite à retroatividade normativa. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 11, jul./set. 2007. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.
br/rede.asp>. Acesso em: 28 abr. 2015.

38 Tal como apontado em GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
4. ed. Madrid: Civitas, 2004. p. 69-74.

39 Modulação Temporal in futurum dos Efeitos da Anulação de Condutas Administrativas. Revista de Direito 
Administrativo, jan./abr. 2007.

RDPE_50_MIOLO.indd   182RDPE_50_MIOLO.indd   182 06/07/2015   15:14:5706/07/2015   15:14:57



R. de Dir. Público da Economia – RDPE | Belo Horizonte, ano 13, n. 50, p. 167-196, abr./jun. 2015 183

O REGIME JURÍDICO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA DAS CONCESSÕES: UM ENCONTRO ENTRE A REGULAÇÃO CONTRATUAL...

se impõe. Nesse caso, a proteção outorgada ao destinatário do ato 
administrativo invalidado consistirá não na preservação do ato como 
ocorreria se a decadência houvesse se implementado, mas numa 
proteção menor, consubstanciada na preservação dos efeitos que até 
então foram produzidos em favor de tal destinatário. 

56 No mesmo sentido Diogo de Figueiredo Moreira Neto,40 com muita proprie-

dade, leciona que

A ressalva acima feita, em princípio, serve para lembrar que a regra 
clássica, enunciada em absoluto – o que é nulo não produz efeitos (quod 
nullum est ab initio non potest tractu temporis convalescere) – pode 
sofrer temperamentos em Direito Administrativo diante de princípios 
a serem ponderados, que definam superiores interesses públicos 
éticos, tais como o da segurança jurídica, que compreende a boa-fé e a 
confiança legítima dos administrados, ou o da paz social”. Mais à frente, 
arremata o referido autor, afirmando que “a extensão desta faculdade às 
decisões anulatórias da Administração não é mais que um novo passo no 
processo de atualização do Direito Administrativo, pois, com isso, dá-se 
aplicação a comandos constitucionais superiores, independentemente 
da existência de legislação infraconstitucional autorizadora, sempre 
que a ressalva de eficácia de atos anulados administrativamente 
seja necessária para salvaguardar direitos fundamentais, tais como a 
segurança jurídica, notadamente em proteção da boa-fé do administrado 
ou de outro relevante interesse público. 

57 Diante disso, é possivel se afimar que, em hipóteses excepcionais, eventual 

declaração do ato de transferência poderá ter eficácia ex nunc, mormente quando 

tal provimento administrativo vier a interferir na esfera patrimonial de administrados 

de boa-fé. Mas quais seriam as consequências práticas da invalidação desse ato de 

anuência, independemente dos seus efeitos? 

58 Em alguns casos, as consequências da declaração de nulidade dos atos 

administrativos são previstas, antecipadamente, pelo ordenamento jurídico. Citem-

se, como exemplos, o disposto no art. 169 da Lei nº 8.112/1990, o qual determina 

que “Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade ordenará, no mesmo 

ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo”, assim 

como o art. 49 da Lei nº 8.666/1993, ao determinar que a nulidade do procedimento 

licitatório induzirá à do contrato. 

59 À luz do ordenamento jurídico pátrio, a falta de anuência prévia tem por con-

sequência a incidência do regime da caducidade da concessão, assim considerada, 

nas palavras de Fernando Vernalha Guimaraes,41 como “a modalidade de extinção da 

40 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Gen, 2014. p. 232.
41 GUIMARÂES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 357.
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concessão decretada pelo Poder Concedente, derivada de comportamento faltosos 

do concessionário”. Para o referido autor, trata-se de “ato de natureza vinculada, na 

acepção de estar condicionada à verificação de alguma das situações delimitadas 

pela norma do artigo, §1º, do artigo 38 da Lei nº 8.987/1995”. Confia-se o teor deste 

dispositivo:

 Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério 
do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a 
aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste 
artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.

§1o A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder 
concedente quando:

I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, 
tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores 
da qualidade do serviço;

II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições 
legais ou regulamentares concernentes à concessão;

III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, 
ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;

IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;

V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, 
nos devidos prazos;

VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no 
sentido de regularizar a prestação do serviço; e

 VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, 
em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a 
regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (grifamos) 

60 Isso porque o elenco de situações que ensejam a decretação da caduci-

dade da concessão não é exaustivo, podendo abarcar quaisquer situações que se 

configurem como inadimplementos de grande monta pelo concessionário. É o caso 

da falta de anuência prévia para a alteração subjetiva nos contratos de concessão. 

Nesse sentido, Marçal Justen Filho42 assevera que “o elenco do §1º não é exaustivo. 

A Própria Lei, no art. 27, prevê a caducidade para a hipótese de cessão da concessão 

sem prévia anuência do Poder Concedente”.

61 Daí pode-se afirmar que eventual declaração de nulidade do ato de anuência 

da transferência do controle final de concessão, em razão do princípio da Confiança 

Legítima e ressalvada a hipótese de má-fé das partes, não terá efeitos repristinató-

rios – com a restauração do status quo ante. De acordo com o regime jurídico dos 

42 JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de serviços públicos. São Paulo: Dialética, 1997. p. 350.
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pactos concessionários, essa invalidação (que tem o mesmo efeito da ausência de 

anuência do Poder Concedente) aponta para o dever de o Poder Concedente decretar 

a caducidade da concessão, assumindo o serviço, com a correspondente ocupação 

das instalações e retomada de todos os bens reversíveis. 

62 Ocorre que eventual declaração de nulidade do ato de anuência produzirá, 

necessariamente, efeitos em contratos privados celebrados entre as partes (cedente 

e cessionário), vez que o procedimento de anuência se configura, como já se asseve-

rou no presente estudo, como um ato biface, composto por um contrato privado que 

só terá eficácia após a expedição de um ato administrativo. Por tal razão, torna-se 

imperioso investigar os efeitos dessa anulação nos pactos privados que resultam na 

alteração subjetiva do contrato de concessão, tema adiante debatido.

4.1  Dos efeitos jurídicos da invalidação do ato de anuência no 
contrato privado celebrado entre cedente e cessionário

63 Como é de conhecimento convencional, na clássica visão de Pontes de 

Miranda, o negócio jurídico é dividido em três planos – representados, metaforica-

mente, como uma escada com três degraus denominada “Escada Ponteana” –, a 

saber: (i) existência, (ii) validade e (iii) eficácia.43 O plano da existência está relaciona-

do aos elementos estruturais de todo o negócio jurídico (partes, vontade e objeto);44 

o plano da validade diz respeito à adequação dos seus elementos estruturantes ao 

ordenamento jurídico (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determi-

nável; e forma prescrita ou não defesa em lei, forma do artigo 104 do Código Civil); e 

o plano da eficácia está relacionado à sua aptidão para produção de efeitos jurígenos.

64 Em outros termos, para que o contrato privado de transferência de controle 

possa produzir o efeito veiculado por sua causa45 (a transferência do controle socie-

tário da concessionária da ferrovia) é necessário o advento de uma condição futura 

e previamente determinada pelo ordenamento jurídico, qual seja, a aquiescência do 

Poder Público.

65 A “condição” se configura quando, em determinados negócios jurídicos, “a 

vontade em vez de ser emitida apenas com os elementos essenciais do negócio 

é acrescida de modalidades secundárias que subordinam ora a própria criação do 

43 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1974. t. II, p. 379. 

44 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003. v. I, p. 306.
45 Sobre o conceito de causa, confira-se Pereira: “Na causa há, pois, um fim econômico ou social reconhecido 

e garantido pelo direito, uma finalidade objetiva e determinante do negócio que o agente busca além da 
realização do ato em si mesmo. Como este fim se vincula ao ato psíquico motivador da declaração de vontade, 
pode ser caracterizado, sob outro aspecto, como a intenção dirigida no sentido de realizar a consequência 
jurídica do negócio” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Forense: Rio de Janeiro, 2007. 
v. I, p. 505).
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direito, ora a produção das consequências jurídicas ao seu implemento”.46 Cuida-

se de conceito que tem assento no art. 121 do Código Civil, o qual dispõe “que se 

considera condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, 

subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”.

66 Na hipótese em exame, não se trata, propriamente, de uma “condição”, na 

medida em que o requisito exigido para a eficácia do negócio jurídico não decorre da 

vontade das partes, mas do ordenamento jurídico. 

67 Trata-se da denominada conditio iuris, espécie de elemento acidental do 

negócio jurídico que condiciona os seus efeitos ao advento de um requisito legal. 

Nesse sentido, Marcial Martelo de La Maza García47 afirma que

La conditio iuris o condición legal sólo se puede calificar como condición 
em um sentido improprio, junto com lãs condiciones imposibiles, las 
necesarias y las de presente pasado (todas ellas, condiciones im próprias). 
Efectivamente, las conditiones iuris non son verdaderas condiciones 
porque no cumplen uno de sus requisitos esenciales, el relativo a su 
origen voluntario: el hecho constitutivo de La condición há de ser querido, 
esto es, impuesto por La voluntad del sujeto (amén de futuro, incierto y 
posible); y, como queda dicho, La conditio iuris no es voluntaria, no esta 
impuesta por La voluntad del autor o autores Del negocio (condición de 
hecho o conditio facti), sino por la ley, habida cuenta de que se define, 
encuanto que condición de Derecho o conditio iuris, por la circunstancia 
de ser la propria ley la que la impone.”. 

Nas palavras de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina 

Bodin de Moraes48 “as condições legais são também condicionantes da eficácia do 

negócio jurídico, mas estabelecidas em lei, traduzindo-se em verdadeiro requisito de 

eficácia.

68 No que diz respeito aos seus efeitos, tanto a “condição” quanto a conditio iu-

ris produzem a mesma consequência jurídica: a suspensão da eficácia de um negócio 

jurídico celebrado pelas partes. Nesse sentido, quais seriam os efeitos de eventual 

declaração de nulidade desse ato? 

69 Nenhum. Nem se diga que eventual nulidade da referida anuência acarretaria 

a ineficácia superveniente do negócio jurídico celebrado entre as partes; e isso pelos 

seguintes motivos objetivos: (i) primeiro, porque a alteração do polo subjetivo da 

concessão já teria se consumado, na medida em que foram produzidos efeitos sobre 

o patrimônio de beneficiários de boa-fé, considerando a confiança por eles depositada 

46 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de janeiro: Renovar, 2007. v. 1, p. 555.
47 GARCIA, Marcial Martelo de La Maza. La suceción Nobiliária. Colecion Monografías de Derecho Civil. Madrid: 

Dykinson, 2013. p. 38.
48 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado 

Conforme a Constituição da República (Vol. I): Parte geral e Obrigações. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 249.
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na presunção de validade dos atos administrativos;49 e (ii) segundo, porque não se 

pode admitir que a declaração da nulidade de um ato do Poder Público espraie seus 

efeitos sobre particulares, mormente sobre aqueles que não lhe deram causa. Por 

essas razões, não seria possível arguir-se a ineficácia superveniente nas hipóteses 

do desaparecimento de conditio iuris quando tal requisito tiver de ser implementado 

pelo Poder Público, e não por particulares. 

70 Logo, caso o ato de anuência venha a ser declarado nulo – seja por vícios in-

trínsecos, ou extrínsecos –, isso em nada contaminará a validade do ajuste celebrado 

entre cedente e cessionário, vez que, conforme ensinam Cristiano Chaves de Farias 

e Nelson Rosenvald,50

a ineficácia é a característica de um ato no qual se encontram em 
ordem os elementos essenciais e os pressupostos de validade, mas 
que, no entanto, tem sua eficácia obstada por um fato a ele extrínseco. 
A ineficácia, pois, decorre de negócio jurídico válido, cuja produção de 
efeitos depende de determinadas circunstâncias. (grifos nossos)

71 Entender de modo diverso ensejaria violação aos preceitos da boa-fé objeti-

va (artigo 422, do Código Civil).

5  O regime da transferência de controle nos setores 
regulados: a compatibilização dos contratos regulatórios com 
o princípio da concorrência

72 Como visto, o regime jurídico do ato de transferência de controle está atre-

lado à avaliação do Poder Concedente acerca dos parâmetros qualitativos do serviço 

público que continuará a ser prestado pelo cessionário. Mas isso não significa dizer 

que outros aspectos não possam ser levados em consideração pelo Poder Público 

na prática desse ato, sobretudo na hipótese de se tratar de um setor que sofre os 

influxos da regulação. 

73 Nesse ponto, tem lugar o que se pode denominar de “encontro entre a 

regu lação contratual e a regulação extracontratual”. Explica-se. Conforme já dito, 

os con tratos que veiculam serviços públicos – sobretudo os prestados em regime 

de mono pólio natural – se configuram como contratos incompletos, na medida em 

49 Nesse sentido, Leonardo Coelho Ribeiro: “as presunções relativas do ato administrativo levam, assim: i) à sua 
autoexecutoriedade, pela Administração Pública; e – especialmente importante para fins da presente consulta 
– ii) à presunção de que os administrados que a ele aderiram, em concreto, o fizeram de boa fé, crentes em 
sua regularidade, o que impede que venham a ser por isso responsabilizados” (RIBEIRO, Leonardo Coelho. 
Presunções do ato administrativo, capacidades institucionais e deferência judicial a priori: um mesmo rosto, 
atrás de um novo véu?. No prelo).

50 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil (vol. 4): contratos, teoria geral 
contratos em espécie. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 526.

RDPE_50_MIOLO.indd   187RDPE_50_MIOLO.indd   187 06/07/2015   15:14:5806/07/2015   15:14:58



R. de Dir. Público da Economia – RDPE | Belo Horizonte, ano 13, n. 50, p. 167-196, abr./jun. 2015188

RAFAEL VÉRAS DE FREITAS

que, por veicularem pactos de longo prazo, são integrados por fatos supervenientes 

(relacionados à incidência de riscos regulatórios, políticos, tecnológicos, e, princi-

palmente, financeiros). Daí a necessidade de o contrato de concessão disciplinar 

modulações contratuais, que reduzam os impactos desse eventos futuros na sua 

matriz econômica. Até mesmo porque seria demasiadamente custoso (ou até mesmo 

impossível) negociar todos os seus termos ex ante com o parceiro privado. 

74 Daí a necessidade de a modelagem dos pactos concessionário assumir uma 

função reguladora, a qual, nas palavras de Pedro Gonçalves,51 se caracteriza 

como o processo jurídico de formulação e, ou de implementação de normas 
regulatórias através de um contrato celebrado entre a autoridade pública 
responsável por organizar a regulação de um mercado ou a autoridade 
reguladora (agência) deste mercado e uma ou várias empresas que 
nele exercem uma actividade económica. Estamos, pois, diante de um 
fenómeno de contratualização da regulação públicae, portanto, perante a 
adopção de um modelo de autoregulação — sustentado em contrato — 
como alternativa (ou em complemento) a um modelo de heteroregulação 
— baseado num sistema hierárquico de imposição e normas e actos 
unilaterais. 

75 A referida função reguladora contratual pode se manifestar na modulação 

de cláusulas relacionadas à repartição de riscos, revisões tarifárias periódicas, es-

tipulação de margens de preferência, de conteúdo local, de remuneração vinculada 

ao desempenho do contratado, aquisição do controle societário por financiadores 

(step in right), dentre outras.

76 Nada obstante essa função regulatória contratual, não se pode desconsi-

derar os influxos da regulação administrativa expedida por entidades reguladoras 

nos contratos de concessão. Nesse particular, observa-se a incidência de uma dupla 

regulação (por contratos e pela agência). 

77 Atento a isso, Flavio Amaral Garcia52 afima que é possível aludir a uma trípli-

ce fragmentação na função regulatória quando presente o sistema de dupla regulação 

(contrato e agência): (i) temporal, porque desdobrada em momentos não coinciden-

tes, ou seja, a conformação contratual e a posterior atuação da Agência; (ii) subjetiva, 

por ser partilhada entre entes distintos — a entidade federada titular do serviço ou da 

infraestrutura (Governo) e a Agência Reguladora (Administração); e (iii) objetiva, vez 

que o contrato reflete, primariamente, escolhas regulatórias fundamentais e decisi-

vas para o restante da atividade regulatória, enquanto que a Agência, a partir dessas 

51 GONÇALVES, Pedro António P. Costa. Regulação administrativa e contrato. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 35, p. 105-141, jul./set. 2011.

52 GARCIA, Flávio Amaral. A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das 
Agências. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 59-83, mar./ago. 2014.
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escolhas, secundariamente tem a tarefa de ponderar os diversos interesses na busca 

do justo equilíbrio e na função integrativa e negociada das incompletudes contratuais.

78 É justamente esse o caso do ato de transferência do controle das conces-

sões submetidas à análise de entidades reguladoras. Na expedição desses atos, o 

regulador não considera apenas aspectos relacionados à manutenção da qualidade 

do serviço delegado, mas pontos outros que justificariam a própria intervenção regu-

latória em determinado segmento (falhas de mercado ou de governo, por exemplo). 

79 Cite-se, a título ilustrativo, o regime de anuência prévia previsto no setor 

de telecomunicações, no qual a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 

de acordo com os arts. 97, parágrafo único, e 98 da Lei nº 9.472/1997 (LGT), ao 

expedir o ato de anuência prévia para a alteração subjetiva do contrato de concessão 

dos Serviços de Telefonia Fixo Comutado (STFC), deverá avaliar se: (i) o serviço está 

em operação, há pelo menos três anos, com o cumprimento regular das obrigações; 

(ii) o cessionário preenche todos os requisitos da outorga, inclusive quanto às garan-

tias, à regularidade jurídica e fiscal e à qualificação técnica e econômico-financeira; 

(iii) a medida não prejudica a competição e não coloca em risco a execução do contra-

to. Significa dizer que aquela agência reguladora, na qualidade de Poder Concedente, 

se utiliza dessa medida para implementar, tecnicamente, a política regulatória seto-

rial de defesa da concorrência prevista no artigo 7º da Lei nº 9.472/1997.

80 No setor de energia elétrica não é diferente. À Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), nos termos do art. 3º, incisos VIII e XIII, foi atribuída a competência 

para: (i) estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e 

a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades de energia elétrica, 

restrições, limites ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas, 

quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e autorizações, à con-

centração societária e à realização de negócios entre si; e (ii) efetuar o controle prévio 

e a posteriori de atos e negócios jurídicos a serem celebrados entre concessionárias, 

permissionárias, autorizadas e seus controladores, suas sociedades controladas ou 

coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, im-

pondo-lhes restrições à mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente 

comerciais e, no limite, a abstenção do próprio ato ou contrato. Da leitura conjunta 

dos referidos dispositivos, é possível concluir que a ANEEL também terá de analisar 

aspectos concorrenciais quando da expedição do ato de anuência de transferência 

de controle.

81 Do mesmo modo, a Lei nº 11.182/2015 confere à Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) competência tanto para a defesa e promoção da concorrência, 

como para aprovar minutas de editais de licitação e homologar adjudicações, trans-

ferência e extinção de contratos de concessão e permissão, na forma do Regimento 

Interno da Reguladora. 
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82 Questão controvertida que se apresenta acerca dessa temática diz respeito à 

competência para análise desses efeitos concorrenciais acerca do ato de transferên-

cia de controle, notadamente se seria da agência reguladora setorial ou do Conselho 

Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE).

83 Sobre o tema, é imprescindível citar a pesquisa apresentada por Gesner de 

Oliveira,53 na qual o referido autor destaca a existência de diferenças entre a Regulação 

Técnica (RT), a Regulação Econômica (RE) e a aplicação da Lei de Concorrência (LC). 

A regulação técnica está relacionada aos padrões e metas a serem adotados pelos 

agentes privados do setor regulado; a regulação econômica diz respeito ao estabe-

lecimento de condições de preços, tarifas e quantidades a serem observados pelos 

agentes privados; aplicação da Lei de Concorrência tem lugar na aplicação desse ato 

normativo no âmbito de determinado país. 

84 De acordo com essa diferenciação, o referido autor54 aponta cinco mode-

los de interação entre entidades reguladoras e concorrenciais, quais sejam: (i) isen-

ção antitruste, no qual agência reguladora assume, com exclusividade, o exercício 

dessas três funções, sem deixar espaço à autoridade antitruste; (ii) competências 

concorrentes, no qual tanto autoridade antitruste, quanto a entidade reguladora têm 

competência para aplicar normas de defesa da concorrência, sendo que a regulação 

técnica ficaria a cargo da agência reguladora; (iii) competências complementares, no 

qual à agência reguladora caberia a aplicação da regulação técnica e econômica, ao 

passo que à autoridade antitruste a aplicação da lei de defesa da concorrência; (iv) 

regulação antitruste, no qual todas as competências estariam a cargo da entidade 

antitustre; e (v) desregulamentação, no qual, ausentes a regulação técnica e econô-

mica, restaria apenas a atuação da autoridade antitruste.

85 Especificamente acerca do setor de telecomunicações, quando da aprecia-

ção do Ato de Concentração nº 08012005789/2008, o CADE teve a oportunidade 

de deixar assentado que “em linhas gerais, o sistema de alocação de competências 

setoriais entre o SBDC e as agências é um sistema que abre espaço para se organi-

zar em bases complementares”, pois,

com base no ambiente competitivo estruturado pela política pública 
e monitorado pela agência setorial, ao SBDC cabe ser ouvido na 
estruturação desse ambiente, compartilhando informações [...] e atuar, 
com base no princípio da subsidiariedade, no controle de condutas e 
estruturas, quando a ação regulatória não tiver esgotado todas as 
possibilidades de concorrência no setor.

53 OLIVEIRA, Gesner. Defesa da concorrência e regulação: o caso do setor bancário. EASP/FGV/NPP. Relatório 
de Pesquisa nº 49/201, p. 10.

54 OLIVEIRA, Gesner. Defesa da concorrência e regulação: o caso do setor bancário. EASP/FGV/NPP. Relatório 
de Pesquisa nº 49/201, p. 10.
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86 No setor elétrico, como dá conta Ciro Antonio Seabra Batista,55 em artigo 

específico sobre o tema, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região,56 apreciando 

Agravo de Instrumento nº 2002.01.00.011049-9IDF, entendeu que “Está errada a 

tese das agravadas de que cabe somente a ANEEL a competência para definir o 

mercado relevante do setor de distribuição de energia elétrica, nos termos da Lei 

9.247/96”. Continuando, o TRF esclarece que

as alterações introduzidas pela Lei nº 9.648/98, atribuem à ANEEL, 
devidamente articulada com a Secretaria de Direito Econômico do MJ, 
o estabelecimento de limites, restrições ou condições que propiciem a 
concorrência e impeçam efeitos danosos da concentração econômica 
no setor elétrico, zelando pelo cumprimento da legislação de defesa da 
concorrência.

87 Por fim, entendeu o Egrégio Tribunal, interpretando a Lei nº 9.427/96 que a 

mesma “não dá competência à ANEEL para aplicar as sanções da Lei nº 8.884/94 e 

se há abuso de poder econômico. Não existe exceção que retire do CADE a competên-

cia para apreciar os atos de concentração, mesmo nos casos de setores econômicos 

que têm regulamentação específica”.

88 Os dois julgados adotam o modelo de interação da complementariedade, 

no qual caberia à agência reguladora a aplicação da regulação técnica e econômica, 

ao passo que à autoridade antitruste aplicar a lei de defesa da concorrência. Parece 

acertado o referido posicionamento, na medida em que análise da agência regulado-

ra, de acordo com o princípio da especialidade, é mais específica. É dizer: leva em 

consideração outros aspectos não concorrencias – como o atendimento de Planos de 

Metas de Universalização às diretrizes previstas nos Planos Gerais de Outorgas –, ao 

passo que a análise da entidade antitruste deve se limitar aos aspectos concorren-

ciais. Essa, inclusive, é a razão pela qual se constituiu uma agência reguladora insu-

lada de ingerências políticas que atuam em um ordenamento setorial específico.57

55 BATISTA, Ciro Antonio Seabra. Regulação e concorrência no Brasil: complementaridade, conflitos e competência 
nas leis das agências reguladoras e na lei antitruste. Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 12, n. 
142, p. 27-44, dez. 2012.

56 BRASIL. Tribunal Regional Federal (1ª Região). AG nº 2002.01.00.011049-9. Relator: Desembargadora Selene 
Maria da Almeida. Brasília.

57 O STJ parece ter adotado entendimento semelhante: “ADMINISTRATIVO - ATO DE CONCENTRAÇÃO, AQUISIÇÃO 
OU FUSÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CONTROLE ESTATAL PELO 
BACEN OU PELO CADE - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – LEIS 4.594/64 E 8.884/94 - PARECER NORMATIVO 
GM-20 DA AGU. 1. Os atos de concentração, aquisição ou fusão de instituição relacionados ao Sistema 
Financeiro Nacional sempre foram de atribuição do BACEN, agência reguladora a quem compete normatizar 
e fiscalizar o sistema como um todo, nos termos da Lei 4.594/64. 2. Ao CADE cabe fiscalizar as operações 
de concentração ou desconcentração, nos termos da Lei 8.884/94. 3. Em havendo conflito de atribuições, 
soluciona-se pelo princípio da especialidade. 4. O Parecer GM-20, da Advocacia-Geral da União, adota solução 
hermenêutica e tem caráter vinculante para a administração. 5. Vinculação ao parecer, que se sobrepõe à Lei 
8.884/94 (art. 50). 6. O Sistema Financeiro Nacional não pode subordinar-se a dois organismos regulatórios. 
7. Recurso especial provido” (Primeira Seção. REsp nº 1094218/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. j. 25.08.10. 
DJ, 12 abr. 2011).
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89 Questão interessante diz respeito à possibilidade de serem proferidas 

decisões contraditórias por cada uma das entidades envolvidas (CADE e agência 

regu ladora). Para Vitor Rhein Shirato, 

a decisão do Poder Concedente sempre será soberana e vinculará, por 
conseqüência, o CADE. E prossegue o referido autor: a razão para nosso 
posicionamento é devida aos Princípios da Especificidade e da Segurança 
Jurídica. Em primeiro lugar, como já ressaltado, quem fixa o mercado 
relevante — tanto geográfico, quanto material — é o Poder Concedente, 
o que acarreta a maior capacitação do Poder Concedente para avaliar os 
efeitos concorrenciais da transferência de uma concessão de serviços 
públicos ou do controle societário do concessionário.

90 Merece acolhida a linha de raciocínio do referido autor. E cabe acrescentar: 

embora as competências devam ser complementares, no âmbito dessa interação 

institucional, deve vigorar o princípio da deferência,58 o qual limita a atuação dos não 

especialistas no tema quando se defrontarem com juízos de ponderação (técnicos, 

econômicos, sociais e jurídicos) realizados pela autoridade competente, com forma-

ção técnica para tanto – no caso, o regulador.59

91 A decisão regulatória é atividade técnica, de competência privativa das agên-

cias reguladoras, e que não pode ser modificada ou descumprida por outra entidade 

da Administração, ainda mais quando se tratar de análises com escopos distintos.60

58 Sobre o tema, confiram-se os ensinamentos de Pardo: “Cuestión crucial y del todo inexcusable que se plantea 
en torno a la revisión judicial de la actividad reguladora es, justamente, la delimitación del alcance del control 
judicial. Con esa delimitación se determina también, negativamente, el ámbito excluido de intervención judicial 
y que resta por tanto a la completa disposición de las autoridades reguladoras: el espacio de deferencia que se 
les reconoce que no está sujeto a revisión judicial” (ESTEVE PARDO, José. La revisión judicial de las decisiones 
de las autoridades reguladoras. In: MUÑOZ MACHADO, Santiago; ESTEVE PARDO, José (Dir.). Derecho de la 
regulación económica: fundamentos e instituciones de la regulación. Madrid: IUSTEL, 2009. p. 899, os grifos 
não são do original).

59 Cass R. Sunstein e Adrian Vermeule: “We have argued that issues of legal interpretation cannot be adequately 
resolved without attention to institutional issues. An extraordinary variety of distinguished people have 
explored interpretive strategies without attending to the fact that such strategies will inevitably be used by 
fallible people and with likely dynamic effects extending far beyond the case at hand. Two mechanisms seem 
principally responsible for this institutional blindness. One is a role-related trap: interpretive theorists ask 
themselves “how would I decide the case, if I were a judge?”— a question whose very form suppresses the 
key consideration that the relevant interpretive rules are to be used by judges rather than theorists. Another is 
a cognitive trap: specialists, such as legal academics, criticize the insufficiently nuanced opinions issued by 
generalist judges in particular cases, overlooking that the same judges might well have done far worse, over 
a series of cases, by attempting to emulate the specialists’ approach. Overall, the key question seems to be, 
“how would perfect judges decide cases?” rather than “how should fallible judges proceed, in light of their 
fallibility and their place in a complex system of private and public ordering?” (SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, 
Adrian. Interpretation and Institutions. Disponível em: <http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>. 
Acesso em: 30 jul. 2010).
Abordando a noção de capacidade institucional e o princípio da deferência, embasando-se, para tanto, no artigo 
anteriormente citado, confira-se também: BARROSO, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia 
judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. Disponível em: <http://www.lrbarroso.com.br/pt/>. Acesso 
em: 30 jul. 2010. p. 13.

60 O mesmo vale para a sindicabilidade do ato administrativo regulatório pelo Poder Judiciário, sentido no qual tem 
se manifestado o próprio Poder Judiciário. Cf. Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma. REsp nº 572070/PR. 
Relator Min. João Otávio de Noronha. j. 16.03.2004, DJ, 14 jun. 2004. No mesmo sentido, veja-se, também, 
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Conclusões

92 Ao final deste ensaio, conclui-se que o dogma da pessoalidade dos con-

tratos administrativos vem sendo desconstruído. Entendimento que tem lugar tanto 

nos contratos tradicionais previstos na Lei nº 8.666/1993, quanto, com muito mais 

razão, nos contratos de concessão, regidos pela Lei nº 8.987/1995. Assentada tal 

premissa, refutou-se eventual pecha de inconstitucionalidade do ato de transferência 

da concessão e a necessidade de autorização legislativa para levar a efeito esse ato. 

93 O presente trabalho colocou em discussão o entendimento no sentido de 

que o ato de anuência de transferência da concessão seria vinculado (e não discri-

cionário), na medida em que tem fundamento na realização de uma análise da base 

objetiva da concessão. Com base nesse entedimento, defedeu-se que a extinção 

desses atos deverá seguir o regime das invalidações e suas mitigações decorrentes 

do princípio da segurança jurídica. 

94 Por fim, aduziu-se que o ato de anuência para a transferência das conces-

sões não envolve, apenas, a análise de aspectos relacionados à qualidade do serviço 

delegado; trata-se de temática mais ampla, sobretudo em setores sujeitos aos influ-

xos da regulação. Nesse particular, defendeu-se o modelo de interação da complemen-

tariedade entre o CADE e o regulador, no qual caberia a este a aplicação da regulação 

técnica e econômica, ao passo que àquele aplicar a lei de defesa da concorrência.

Abstract: The aim of this paper is to investigate the legal nature of the act of consent for transfer of the 
concession (hereinafter, referred in a broad sense, since it also involves the transfer of corporate control), 
provided for in Article 27 of Law No. 8.987/1995. To this end, it will be analyzed their legal status, which 
will be reflected in the effects of its extinction. In the end, the power will be highlighted for such acts in the 
regulated sectors

Key words: Concession. Transfer. Administrative Act. Legitimate expectations. Regulation. Antitrust.

STJ, Primeira Turma. REsp. nº 806.304/RS, Relator Min. Luiz Fux, j. 02.12.08, DJ, 17 dez. 2008: “É da exclu-
siva competência das agências reguladoras estabelecer as estruturas tarifárias que melhor se ajustem aos 
serviços de telefonia oferecidos pelas empresas concessionárias. 6. O Judiciário sob pena de criar embaraços 
que podem comprometer a qualidade dos serviços e, até mesmo, inviabilizar a sua prestação, não deve intervir 
para alterar as regras fixadas pelos órgãos competentes, salvo em controle de constitucionalidade. Em recente 
decisão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o seu posicionamento, como noticia o informativo nº 403, de 
15 a de 19 de fevereiro de 2010: QO. ACP. TARIFA INTERURBANA. TELEFONIA. Trata-se de ação civil pública 
(ACP) com pedido de antecipação de tutela a fim de declarar a ilegalidade de tarifas diferenciadas em ligações 
de telefonia fixa entre terminais localizados em municípios conurbados. Nesta instância, a Turma entendeu 
que a jurisprudência firmou o entendimento de que a delimitação da chamada área local, para configuração do 
serviço de telefonia e cobrança da respectiva tarifa, leva em conta aspectos predominantemente técnicos, não 
necessariamente vinculados à divisão política e geográfica do município; de que esses critérios previamente 
estipulados têm o efeito de propiciar aos eventuais interessados na prestação de serviço a análise da relação 
custo/benefício, que determinará as bases do contrato de concessão, bem como de que descabe ao Judiciário 
adentrar o mérito das normas e procedimentos regulatórios que inspiraram a configuração das áreas locais. 
Diante disso, a companhia telefônica sustenta haver obscuridade no aresto ora embargado uma vez que, pela 
aplicação do princípio da causalidade à hipótese, ela não deveria arcar com os ônus sucumbenciais, visto que 
obteve julgamento favorável neste Superior Tribunal. Então, a Turma, ao acolher questão de ordem suscitada 
pelo Min. Relator, entendeu remeter o julgamento dos embargos à Primeira Seção.”
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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de investigar as matérias que poderão ser submetidas à arbi-
tragem em contratos de concessão de serviço público. Pretende-se investigar o conceito de arbitrabilidade 
objetiva nesses contratos, apresentando as peculiaridades que envolvem a redação de cláusulas compro-
missórias em contratos de longo prazo.

Palavras-chave: Direito Administrativo. Arbitragem. Contratos de concessão. Equilíbrio econômico-financei-
ro. Bens reversíveis. Encampação. Rescisão.

Sumário: Introdução – 1 A consensualidade como vetor da adoção da arbitragem em contratos administra-
tivos – 2 Da adoção da arbitragem em razão da incompletude dos contratos de concessão – 3 A arbitrabi-
lidade objetiva nas concessões – Conclusões – Referências

Introdução

A Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, que alterou a Lei nº 9.307/1996 (Lei 

de Arbitragem), representou um avanço no tema da “Arbitragem na Administração 

Pública”, sobretudo no que diz respeito à arbitrabilidade subjetiva.2 É que, nos últi-

mos anos, os tribunais brasileiros vinham se manifestando no sentido de que esse 

instrumento de solução alternativa de controvérsia só poderia ser utilizado por enti-

dades da Administração Indireta que ostentassem personalidade jurídica de direito 

1 Agradeço à talentosa Pesquisadora Nadja Lírio do Valle pela dedicada ajuda na elaboração deste trabalho.
2 Por essa razão, não serão expostas as já conhecidas controvérsias acerca da possibilidade de a Administração 

Pública se submeter ao procedimento arbitral, em razão do princípio da legalidade. Para esse desiderato, 
V. BARROSO, Luís Roberto. Sociedade de Economia Mista Prestadora de Serviço Público. Cláusula Arbitral 
Inserida em Contrato Administrativo sem Prévia Autorização Legal. Invalidade. Pareceres. In: Revista de Direito 
Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, Rio de Janeiro, n. 19, p. 429-433, jan./mar. 2003. GRAU, 
Eros Roberto. Da Arbitrabilidade de Litígios Envolvendo Sociedade de Economia Mista e da Interpretação de 
Cláusula Compromissória, Pareceres. In: Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, 
Rio de Janeiro, n. 18, p. 396-404, out./dez. 2002. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Arbitragem em contratos 
firmados por empresas estatais. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 236, p. 215-261, abr./
jun. 2004.
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privado (empresas estatais).3 Mas não só, para além desse aspecto, esta nova dis-

ciplina jurídica interdita a possibilidade da celebração de arbitragem por equidade 

com a Administração Pública, bem como dispõe que esse expediente predicará da 

observância do princípio da publicidade, em atendimento ao disposto no artigo 37, 

caput, da CRFB.4 

Porém, me parece que o novel diploma perdeu uma grande oportunidade de 

avançar no tema da arbitrabilidade objetiva, isto é, em estipular, pelo menos, uma 

lista exemplificativa de quais matérias poderão ser submetidas ao juízo arbitral quan-

do se tratar de arbitragem que envolva o Poder Público. Essa aclaração seria salutar 

na medida em que a Lei nº 9.307/1996, em seu artigo 1º, se limitou a prever que 

poderão ser dirimidos, por meio desse procedimento, “litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis”.

Nada obstante, não especificou o que seriam “direitos patrimoniais disponí-

veis”. Até o presente momento, esta temática vem sendo objeto de aguda controvér-

sia doutrinária e jurisprudencial, sem que tenham sido estabelecidos critérios seguros 

delimitadores dessa matéria. No âmbito do Direito Privado, em regra, defende-se 

o entendimento segundo o qual “direitos patrimoniais disponíveis” seriam aqueles 

que não tenham por objeto “questões de estado, de direito pessoal de família e de 

outras que não tenham caráter estritamente patrimonial”, nos termos do artigo 852 

do Código Civil. Por outro lado, no âmbito do Direito Público, a doutrina jusadminis-

trativista, ao longo dos anos, construiu o entendimento de que o interesse público 

primário (de toda a coletividade) não pode ser objeto de disposição por parte do Poder 

Público, ao passo que, distintamente, o interesse público secundário (relacionado, 

tão somente, com valores patrimoniais do Estado, referentes ao Erário) poderia ser 

objeto de formas alternativas de solução de conflitos.5

Tais entendimentos, embora de grande utilidade, servem de parâmetro inicial 

para a redação de cláusulas compromissórias em contratos administrativos. Isto por-

que, na prática, a modelagem dessas cláusulas é prenhe de complexidade, máxime 

em contratos de concessão, nos quais, por se tratarem de pactos incompletos, de 

3 Nesse sentido, confira-se Agravo de Instrumento 481.023/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 13.08.03. 
Mais recentemente, o tema veio a ser pacificado, por meio do REsp nº 904.813/PR, o STJ examinou, em 20 
de outubro de 2011. 

4 Para aprofundar essas questões, que não serão objeto deste ensaio, V. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. 
A arbitragem nos contratos da Administração Pública e a Lei nº 13.129/2015: novos desafios. In: Revista 
Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 13, n. 51, p. 59-79, out./dez. 2015.

5 No mesmo sentido, Selma Lemes: “pode-se aferir que disponibilidade de direitos patrimoniais não se con-
funde com indisponibilidade de interesse público. Destarte [...] indisponível é o interesse público primário, não 
o interesse da Administração” (LEMES, Selma. Arbitragem na Administração Pública. Fundamentos Jurídicos e 
Eficiência Econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 131). No mesmo sentido, GRAU, Eros Roberto. Da 
Arbitrabilidade de Litígios Envolvendo Sociedade de Economia Mista e da Interpretação de Cláusula Compro-
missória, Pareceres. In: Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, Rio de Janeiro, 
n. 18, p. 401, out./dez. 2002.
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longo prazo e que veiculam a prestação de serviços públicos, é extremamente com-

plexa a determinação de quais matérias poderiam ser submetidas ao procedimento 

arbitral. Nesse quadrante, o objetivo do presente ensaio é examinar os aspectos 

relacionados à arbitrabilidade objetiva nesses contratos, já que, desde a edição da 

Lei nº 11.196/2005, que introduziu o artigo 23-A na Lei nº 8.987/1995, é admitida 

a utilização de procedimento arbitral para a solução de disputas relacionadas com 

essa avença. 

Eis o plano de trabalho deste ensaio: na sua primeira parte, apresentarei o que 

chamo de “aporte teórico para a utilização de arbitragem em contratos de conces-

são”, ocasião em que tratarei dos temas da consensualidade e da incompletude dos 

contratos de concessão como pressupostos para a utilização da arbitragem nesses 

contratos; e na segunda parte, abordarei, especificamente, as matérias que podem 

integrar o conceito de “arbitragem objetiva” nas concessões, a exemplo do equilíbrio 

econômico-financeiro, dos bens reversíveis, da encampação e da rescisão.

1 A consensualidade como vetor da adoção da arbitragem em 
contratos administrativos

Como já dito, o objetivo do presente ensaio é o de investigar os aspectos ati-

nentes à arbitragem objetiva nos contratos de concessão. Antes, porém, permita- 

me apresentar as vertentes doutrinárias substantivas que legitimam a utilização da 

arbitragem em contratos de concessão – seja de cláusulas compromissórias, seja 

de compromissos arbitrais. A primeira tem de ver com a já assaz apontada pela dou-

trina pátria incidência do princípio da consensualidade6 nas relações travadas entre o 

Poder Público e a iniciativa privada. 

Essa mudança de paradigmas faz com que impere a necessidade de uma legiti-

midade reforçada da atuação da Administração Pública, por intermédio da participação 

dos cidadãos na formação da decisão administrativa. O deslocamento da autoridade 

para o consenso passa a ter lugar quando a Administração deixa de se utilizar dos 

seus mecanismos de imposição unilateral de vontade (notadamente os atos admi-

nistrativos) para travar diálogos com os destinatários de suas decisões. Trata-se de 

tendência há muito observada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto,7 quando leciona 

6 Maria João Estorninho destaca bem esta vertente: “É preciso ter presente a evolução [...] que conduziu à 
passagem da Administração autoritária ou agressiva, para a Administração de prestação ou constitutiva. Na 
verdade, a passagem da Administração Pública do Estado Liberal para a Administração do Estado Social, que 
já foi anteriormente analisada, implica uma nova visão das relações entre a Administração Pública e a lei e 
também, inevitavelmente, uma nova visão do procedimento” (ESTORNINHO, Maria João. A fuga para o direito 
privado: contributo para o estudo da actividade de direito privado da Administração Pública. Coimbra: Almedina, 
1996. p. 247-252). 

7 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O direito administrativo do século XXI: um instrumento de realização da 
democracia substantiva. In: A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 11, 
n. 45, jul./set. 2011. 
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que “o antagonismo já propiciou, durante boa parte da história, o progresso da huma-

nidade, mas, por outro lado, fomentou o acontecimento de guerras – duas quentes e 

uma fria”. E conclui, em passagem lapidar, que, por essa razão “a coordenação, por 

possibilitar uma convergência de expressões do poder, aumenta o grau de confiança 

do Administrado no Estado; daí o surgimento do princípio do Consenso, que se traduz 

no primado da concertação sobre a imposição”. 

Essa, aliás, deve ser a tônica da Administração Pública hodierna. No atual con-

texto pós-positivista, em que ocorre a reaproximação entre direito e moral, exige-se do 

Estado a busca da legitimação de sua atividade, por meio da instauração de procedi-

mentos permeados pela efetiva participação popular, que extraiam o seu fundamento 

valorativo do dever de salvaguarda e de efetivação de direitos fundamentais, ideais 

consagrados pelos processos democráticos substantivistas.8 Trata-se de uma decor-

rência própria do neoconstitucionalismo, segundo o qual as normas constitucionais 

irradiam seus efeitos na interpretação de toda a legislação infraconstitucional.9 

O referido princípio do consenso se materializa pela celebração de pactos 

com a iniciativa privada, sejam eles contratos, que traduzem interesses antagôni-

cos (v.g. contratos administrativos), sejam acordos de cooperação, que traduzem 

interesses convergentes (v.g. convênios, consórcios administrativos), sejam acor-

dos substitutivos,10 cuja finalidade é pôr termo a conflitos administrativos. Outra 

consequên cia dessa mudança de paradigmas é muito bem observada por Vitor Rhein 

Schirato e Juliana Borconasi de Palma,11 quando asseveram que “a Administração 

Pública, em seu atual estágio de atuação, passa a recorrer com frequência cada vez 

maior a instrumentos normalmente considerados como exclusivos do Direito Privado, 

tais como contratos e outros mecanismos que permitem a negociação entre particu-

lares e Administração Pública”. 

Esses mecanismos de negociação terão lugar na celebração dos denominados 

Instrumentos Consensuais da Administração Pública. De acordo com Juliana Bonacorsi 

de Palma,12 em destacado estudo monográfico sobre o tema, a Administração pode 

8 DWORkIN, Ronald. Freedoms Law. The Moral Reading of the American Consti tution. Cambridge: Harvard 
University Press, 1996 e DWORkIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

9 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. In: QUARESMA, Regina; 
OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula (Coord.). Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 55.

10 Sobre o tema, cf.: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. 
In: Revista de Direito Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, v. 231, jan./mar. 2003; MARQUES NETO, Floriano de 
Azevedo; CYMBALISTA, Tatiana Matiello. Os acordos substitutivos do procedimento sancionatório e da sanção. 
In: Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, out./dez. 2010; SUNDFELD, 
Carlos Ari; CâMARA, Jacintho Arruda. Acordos substitutivos nas sanções regulatórias. In: Revista de Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 34, abr./jun. 2011; e PALMA, Juliana Bonacorsi de. 
Sanção e acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 2015. 

11 SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação da atividade 
administrativa consensual ao direito. In: Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 7, 
n. 27, out./dez. 2009. 

12 PALMA, Juliana Bocorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 247-252. 

RDPE_53_MIOLO.indd   202 18/03/2016   09:43:08



R. de Dir. Público da Economia – RDPE | Belo Horizonte, ano 14, n. 53, p. 199-227, jan./mar. 2016 203

NOVOS DESAFIOS DA ARBITRABILIDADE OBJETIVA NAS CONCESSõES

celebrar os seguintes instrumentos consensuais com particulares: (i) os já referidos 

acordos substitutivos, que têm por fim substituir a penalidade que seria aplicada em 

sede de procedimento administrativo (v.g. Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 

previsto no artigo 5º, §6º, da Lei nº 7.347/1985); (ii) os acordos de integração, 

mediante os quais a Administração confere celeridade ao andamento de processos 

administrativos (v.g. celebração da desapropriação consensual, prevista no artigo 10 

do Decreto-lei nº 3.365/1941); e (iii) os acordos de complementação, por meio dos 

quais se visa a incrementar a eficácia das atividades administrativas, com o estabe-

lecimento de obrigações mútuas entre o Poder Público e os particulares. 

A nós, parece que a arbitragem em contratos de concessão se configura no que 

Juliana Bonacorsi de Palma denomina de “acordo de complementação”, na medida 

em que esta espécie de resolução de controvérsias estabelece obrigações recíprocas 

entre os contratantes (Poder Concedente e Concessionário), ainda que procedimen-

tais, as quais, ao fim e ao cabo, resultam no atendimento dos princípios da eficiência 

e da economicidade (artigos 37 e 70 da CRFB). Nesse sentido, Selma Lemes13 leciona 

que “a arbitragem como instrumento jurídico repercute favoravelmente na economia 

do contrato administrativo (à luz dos princípios jurídicos) e que gera eficiência para a 

contratante (Administração), para o contratado (agente privado) e para a sociedade, 

ao propiciar a redução no custo de transação”.

Isto porque tal procedimento de solução alternativa de controvérsias – permea-

do pela Consensualidade – se apresenta vantajoso para o Poder Público, na medida 

em que: (i) a resolução de disputas contratuais é realizada de forma mais expedita, 

já que a própria Lei nº 9.307/1996 dispõe que “nada tendo sido convencionado, o 

prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da 

arbitragem ou da substituição do árbitro” (art. 23 da Lei nº 9.307/1996),14 tempo 

muito inferior ao trâmite de demandas judiciais, bem como estabelece um regime 

recursal reduzido, limitado à correção ou esclarecimento da sentença arbitral (art. 

30 da Lei nº 9.307/1996);15 (ii) a resolução da controvérsia é levada a efeito por 

julgadores com notória expertise na matéria analisada, sendo necessário, apenas, 

que sejam capazes e de confiança das partes (art. 13 da Lei nº 9.307/1996); e (iii) 

13 LEMES, Selma. Arbitragem na Administração Pública. Fundamentos Jurídicos e Eficiência Econômica. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 197.

14 No mesmo sentido, V. MARRARA, Thiago; PINTO, João Otávio Torelli. Arbitragem e Administração Pública: 
considerações sobre propostas de alteração da legislação. In: Revista de Direito Público da Economia – RDPE, 
Belo Horizonte, ano 12, n. 46, p. 223-248, abr./jun. 2014. 

15 Característica bem observada por José Emilio Nunes Pinto: “A arbitragem [...] dá lugar a uma decisão não 
mais sujeita a recurso, solucionando de vez a controvérsia. O marco legal a ela aplicável contém todos os 
mecanismos de preservação da regularidade do procedimento, sendo que, em caso de desvios, fica facultado 
o uso de remédios legais que reconheçam a nulidade da sentença arbitral, seja por meio de ação própria para 
a decretação de nulidade existente, seja em embargos do devedor, em caso de execução” (PINTO, José Emílio 
Nunes. A Arbitragem na Comercialização de Energia Elétrica. In: Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, 
ano 3, n. 9, p. 179-180, abr./jun. 2006).
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as partes envolvidas dispõem de maior confiabilidade neste procedimento, em razão 

de os julgadores que compõem o tribunal arbitral serem escolhidos pelos envolvidos 

no conflito. 

Daí porque se concorda com Eduardo Talamini,16 quando o referido autor, ao 

comentar a utilização de arbitragem em contratos de Parcerias Público-Privadas (uma 

espécie de concessão), assevera que “no novo contexto de atuação conjunta dos 

setores público e privado merece destaque uma via de composição de conflitos cuja 

implementação, definição de julgadores e as balizas internas de desenvolvimento, 

dentro de certos limites, advêm igualmente do consenso entre as partes”. E, quando 

arremata, concluindo que “além disso, respeitadas as garantias fundamentais do 

processo, será viável a adoção de um procedimento dinâmico e eficiente, consen-

tâneo com as peculiaridades do caso e apto a produzir uma solução mais rápida e 

adequada”. Atento a tais vantagens, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na 

vanguarda do tema, por meio do artigo 5º, §2º, da Lei Estadual nº 1.481/1989, que 

dispõe sobre o regime das concessões de serviços e obras públicas, foi pioneiro na 

admissão do uso de arbitragem em contratos de concessão. Confira-se o dispositivo: 

Art. 5º - Considera-se justa a remuneração do capital que atenda:

§2º - Os contratos de concessão conterão regras para estabelecer meca-
nismos e critérios adequados de revisão de tarifas, que poderá ser feita 
por juízo arbitral, nos termos contratualmente previstos (grifamos).

Mais recentemente, a Lei Estadual nº 5.427/2009, que estabelece normas 

sobre atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em 

seu artigo 76, ampliou a diretriz da consensualidade administrativa, permitindo que 

o Poder Público celebre “acordos administrativos” com particulares, gênero do qual o 

compromisso arbitral é espécie, in verbis: 

Art. 76. A Administração Pública pode, na persecução de seus fins e nos 
limites do seu poder discricionário, celebrar quaisquer contratos, consór-
cios, convênios e acordos administrativos, inclusive pactos de subordi-
nação com seus órgãos ou com administrados, salvo impedimento legal 
ou decorrente da natureza e das circunstâncias da relação jurídica envol-
vida, observados os princípios previstos no art. 2º desta Lei (grifamos).

Pelo exposto, é possível concluir esse item introdutório no sentido de que o 

princípio da consensualidade não só autoriza, como recomenda que a atividade ad-

ministrativa seja exercida por meio de atos de cooperação, e não de imposição, a 

16 TALAMINI, Eduardo. Idioma e local da arbitragem sobre PPP. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/
mostra_noticia_articuladas.aspx?op=true&cod=9546>. Acesso em: 28 jan. 2015
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exemplo da utilização de arbitragem. Essa diretriz, inclusive, já tinha sido incorporada, 

por exemplo, à legislação do Estado do Rio de Janeiro. Mas não é só. A utilização 

desse mecanismo de soluções alternativas em contratos de concessão se mostra 

mais necessária, em razão das características intrínsecas a ajustes, tema que será 

objeto do próximo item.

2 Da adoção da arbitragem em razão da incompletude dos 
contratos de concessão 

O contrato de concessão se configura como uma relação jurídica complexa (por 

envolver uma plêiade de obrigações e de agentes). Essa relação é caudatária de 

uma lógica de sistema, da qual decorre um dever de solidariedade17 entre as suas 

partes. De fato, o referido título habilitante transfere, por meio de relações jurídicas 

interligadas (v.g. o contrato de concessão, os contratos privados celebrados pelos 

concessionários, os contratos celebrados com os usuários), ao concessionário um 

plexo de posições jurídicas (econômicas e regulamentares) para o exercício de uma 

atividade que veicula um interesse público contratualizado.

Isso, contudo, não significa dizer que, ao fazer esta delegação, o Estado se 

demita de levar a efeito posturas comissivas favoráveis à adequada prestação do 

serviço. Muito ao contrário. O pacto concessório cria vínculos bilaterais (e sinalag-

máticos) entre poder concedente e concessionária, a fim de que sejam alcançados 

objetivos comuns. Mais que isso, nas palavras de Egon Bockmann Moreira,18 “no 

âmbito do pacto concessório, são estabelecidos vínculos primários (entre concedente 

e concessionário); secundários (entre estes e os destinatários diretos da utilidade 

pública); e reflexos (para com terceiros detentores de posições jurídicas subjetivas 

em face da concessionária)”.

Nada obstante, tais vínculos não colocam as partes contratuais em posições 

antagônicas. Não é essa a lógica dos denominados “contratos de investimento”.19 

Nessas relações contratuais, os interesses do poder concedente e do concessionário 

são distintos, mas convergentes. De um lado, o Poder Público visa a oferecer uma utili-

dade pública, por meio de uma relação contratual, a um maior número de destinatários; 

de outro, o agente privado busca desenvolver uma atividade empresarial vocacionada 

17 Nesse sentido, Jacques Asmar leciona: “Il reste que dans ces cas de figure, l’usager supporte les contraintes 
de gestion du service public au détriment de l’idée de solidarité qui sous-tend le principe d’égalité des usagers 
devant le service public. De ce point de vue, le principe d’universalité en matière de service d’intérêt économique 
général devrait parvenir à des solutions plus équitables”. AMAR, Jacques. De l’usager au consommateur de 
service public. Marseille: Presses Universitaires d’Aix-Marseille – PUAM, 2001. p. 225-226. 

18 MOREIRA Egon Bockmann. Direito das concessões de serviços público. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 281. 
19 Os contratos de investimentos diferem dos contratos de despesa. Nos primeiros, a Administração Pública 

recebe investimentos dos particulares – por exemplo, os contratos de concessão e de PPPs; nos segundos, a 
Administração despende recurso, como ocorre nos contratos de empreitada tradicionais. 
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à obtenção do legítimo lucro – atividade esta que pressupõe que o serviço delegado 
seja prestado e, se possível, expandido.20 E isso porque à medida que há o incremen-
to do número de utentes, maior será a receita marginal do concessionário. Daí porque 
se está de pleno acordo com Floriano de Azevedo Marques Neto,21 para quem “o obje-
to da concessão apresenta, a um só tempo, um interesse público, correspondente à 
finalidade justificadora da delegação de uma atribuição sua, e um interesse privado. 
Embora movidos por finalidades distintas, concedente e concessionário convergem 
para atingir um objetivo comum: realizar um cometimento público”. 

Essa noção de “cooperação”22 faz com que, por ocasião da modelagem dos 
contratos de concessão, sejam estabelecidas obrigações, ex ante, tanto para o Poder 
Concedente como para o concessionário (artigos 29 e 31 da Lei nº 8.987/1995). 
Mas isso não significa dizer que, no bojo desta relação contratual, não possam ser 
avençadas outras obrigações para partes em prol da adequada prestação do serviço 
público delegado. Essa possibilidade decorre de uma imbricação de dois conceitos 
basilares atrelados a tal espécie de avença: o do “incremento dos custos de transa-
ção” e o da “incompletude” (ou “mutabilidade”) dos contratos de concessão.

Explico. De acordo com Oliver Williamson,23 os “custos de transação” nos negó-
cios jurídicos têm lugar porque os agentes econômicos não adquirem bens, tão so-
mente, por conta dos custos de produção, mas porque a todos eles estão agregados 
os custos de negociação, que são aqueles necessários à formação e à manutenção 
dos ajustes. Estes custos podem se materializar, ex ante, na fase pré-contratual; ou, 
ex post, posteriormente à sua celebração. Na fase pré-contratual, os custos de tran-
sação podem ser exemplificados: (i) pela redação do contrato; (ii) pelas negociações 
para obtenção de melhores condições e obrigações contratuais; e (iii) pelo estabele-
cimento de garantias para se mitigar os riscos da ocorrência de fatos supervenientes. 
Já os custos na fase pós-contratual, por sua vez, terão lugar, por exemplo: (i) na 
fiscalização do contrato; (ii) na manutenção das condições originalmente acordadas; 

e (iii) na sua renegociação pela ocorrência de fatos supervenientes.

20 Esse também parece ser o entendimento de Gustavo Justino de Oliveira: “o vetor da paridade das relações 
contratuais em ajustes que visem atingir tais desideratos parece ser a tônica da nova contratualização 
administrativa. Essa paridade é manifestada notadamente na fase pré-negocial (negociações preliminares) e 
na fase de formação dos contratos que correspondam a esse novo perfil, como é o caso da PPP. Também nas 
fases de execução e extinção desses contratos a tendência – em razão da própria noção de parceria – caminha 
para novas bases consensuais e paritárias, com a possibilidade de redução do feixe de poderes unilaterais 
pela Administração, até hoje largamente utilizados no transcurso das relações contratuais” (OLIVEIRA, Gustavo 
Henrique Justino de. A arbitragem e as parcerias público-privadas. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 241, p. 255-256, jul./set. 2005).

21 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 164. 
22 Como bem observado por Marçal Justen Filho: “Deve ter-se em vista que o contrato de concessão pressupõe 

atuação cooperativa e harmônica entre concedente e concessionário. Os poderes atribuídos ao concedente 
destinam-se a assegurar a satisfação do interesse público, sem que isso importe em uma espécie de locuple-
tamento às custas do patrimônio do concessionário. Mais precisamente, é do interesse público que o conces-
sionário obtenha êxito, desempenhe bons serviços e aufira lucros” (JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de 
Serviços Públicos. São Paulo: Dialética, 1997. p. 294).

23 WILLIAMSON, Oliver. Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. 1981. p. 552.
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Todavia, nos “projetos concessionários”,24 às partes é impossível estabelecer, 

ex ante, todas as obrigações que serão necessárias à adequada prestação dos ser-

viços públicos durante a vigência contratual. Isto porque, como ensina Flávio Amaral 

Garcia,25 os contratos de concessão são “incompletos, porque realisticamente im-

possibilitados de regular todos os aspectos da relação contratual, o que os torna 

naturalmente inacabados e com lacunas, que reclamarão uma tecnologia contratual 

capaz de resolver a infinidade de contingências que poderão surgir durante a sua 

execução”. Nesse quadrante, costuma-se afirmar que os contratos de longo prazo 

possuem uma incompletude deliberada.26 Daí por que estou de acordo com Egon 

Bockmann Moreira,27 o qual, com muita propriedade, assevera que “em tempos pós- 

modernos, nada mais adequado do que afirmar que a segurança advém da certeza 

da mudança”. Nos contratos de concessão, essa lógica fica ainda mais evidente, 

na medida em que se configuram como ajustes de longo prazo, sujeitos aos mais 

diversos tipos de riscos e de incertezas.

Essa “incompletude” dos contratos de concessão está ligada ao princípio da 

atualidade, consagrado no artigo 6º, §2º, da Lei nº 8.987/1995. Nos termos do re-

ferido dispositivo, o dever de atualidade deve ser compreendido pela: (i) utilização de 

técnicas modernas no que diz respeito aos equipamentos e às suas instalações; (ii) 

conservação dos direitos já adquiridos pelo concessionário; (iii) melhoria da qualidade 

dos serviços, durante a vigência do ajuste; e (iv) sua expansão para as pessoas ainda 

não beneficiadas pelo serviço. Diante disso, é possível afirmar que as concessões se 

configuram como contratos relacionais. Nessa qualidade, há uma incomensurabilida-

de da equivalência de suas trocas projetadas para o futuro, vez que, como assevera 

Ronaldo Porto Macedo,28 em razão de “se tratarem de negócios jurídicos que se 

protraem no tempo, não se sabe, exatamente, o que as partes obterão ao término da 

relação contratual”.

Com base nessas duas premissas (no incremento dos custos de se estabelecer 

ex ante todas as obrigações contratuais e na sua incompletude), é que se torna lícito 

afirmar que as controvérsias decorrentes destes “projetos concessionários” serão mais 

bem resolvidas pelo procedimento arbitral, na medida em que a expertise dos árbitros 

servirá de importante instrumento para colmatar lacunas contratuais propositalmente 

24 Feliz expressão cunhada por Egon Bockmann Moreira, que retrata a natureza consensual nesta relação jurídica 
de longo prazo. 

25 GARCIA, Flávio Amaral. A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das 
Agências. In: Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 59-83, mar./ago. 2014.

26 Nesse sentido, v. NÓBREGA, Marcos. Contratos incompletos e infraestrutura: contratos administrativos, 
concessões de serviço público e PPPs. In: Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 7, 
n. 25, abr./jun. 2009. 

27 MOREIRA, Egon Bockmann. O Contrato Administrativo como instrumento de Governo. Coimbra: Março, 2012. 
28 MACEDO, Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006. p. 131. 
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deixadas pelas partes. Nesse sentido, José Emilio Nunes Pinto29 assevera que “deve-se 

valorizar a especialização do árbitro na matéria objeto da controvérsia que, por deter 

o mesmo grau de informação das partes, poderá suprir adequadamente as lacunas 

e omissões contidas nos contratos incompletos”. Isto porque essas lacunas terão 

de ser preenchidas por profissionais que tenham formação multidisciplinar (v.g em 

direito, finanças, contabilidade e em avaliação patrimonial30) para apreciar contro-

vérsias acerca de equilíbrio econômico-financeiro, bens reversíveis, indenização nos 

casos de encampação (a isso se voltará adiante). Isso foi o que motivou que, desde 

a redação original da Lei nº 8.987/1995, já houvesse a previsão, em seu artigo 23, 

inciso XV, de que são cláusulas essenciais a esses contratos as relativas “ao foro e 

ao modo amigável de solução das divergências contratuais”, levando alguns autores 

a entenderem  que tal previsão seria uma autorização expressa para a arbitragem.31

Entretanto, o Tribunal de Contas da União – TCU, por ocasião da prolação do 

Acórdão nº 584/2003, entendia que “a definição de foro e modos amigáveis nada 

tem a ver com a resolução de conflitos via arbitragem”. 

A referida questão só veio a ser aclarada, quando da edição da Lei nº 11.196, 

de novembro de 2005, que acrescentou o artigo 23-A à Lei nº 8.987/1995, cuja 

redação é a seguinte: “O contrato de concessão poderá prever o emprego de meca-

nismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, 

inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos 

da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996”. Trata-se de dispositivo que incorporou 

algumas diretrizes trazidas, um ano antes, pelo disposto no artigo 11, inciso III, da 

Lei nº 11.079/2004 (Lei de Parcerias Público-Privadas, uma modalidade de conces-

são), as quais impõem a realização desse procedimento em língua portuguesa e 

em território brasileiro. Diante deste novo arcabouço normativo, a referida Corte de 

Contas, ao analisar cláusula compromissória inclusa em Contrato de Concessão de 

Rodovia em Porto Alegre, alterou seu posicionamento, manifestando-se no sentido de 

que é válida “a possibilidade da utilização do juízo arbitral, desde que não se incluam 

na arbitragem situações (cláusulas) que não observem estritamente o princípio da 

legalidade e da indisponibilidade do interesse público”.

Resumindo o até aqui exposto, tenho para mim que: (i) o princípio da consen-

sualidade, ao incidir sobre as atividades administrativas, impõe que o Poder Público 

resolva suas controvérsias com os Administrados, preferencialmente, por mecanis-

mos de cooperação, e não de imposição, a exemplo da arbitragem; (ii) a adoção da 

arbitragem em contratos administrativos, em razão das suas vantagens em face da 

29 PINTO, José Emilio Nunes. A Arbitragem na Recuperação de Empresas. In: Revista de Arbitragem e Mediação. 
São Paulo, ano 2, n. 7, p. 351, out./dez. 2005. p. 80.

30 O que me foi alertado por Lucas Navarro Prado, em 06 de janeiro de 2015. 
31 Nesse sentido, v. BRANCHER, Paulo. Soluções de controvérsias e as agências reguladoras. In: Revista 

Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre, v. 1, n. 1, jan./mar. 2004. p. 45.
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resolução de controvérsias perante o Poder Judiciário, está em consonância com 

os princípios da eficiência e da economicidade (artigo 37 e da 70 da CRFB); (iii) 

nos contratos de concessão, por se tratar de contratos incompletos, a utilização da 

arbitragem é inerente a essa espécie de avença, na medida em que seriam elevados 

os custos de se estabelecer, ex ante, todas as obrigações contratuais pelas partes; 

e (iv) além disso, a expertise dos árbitros contribui para a adequada colmatação das 

lacunas deixadas pelas partes nesses ajustes.

3 A arbitrabilidade objetiva nas concessões 

O até aqui exposto é o que denomino de “aporte teórico para a utilização de arbi-

tragem em contratos de concessão”. Nesta segunda parte, abordarei o ponto central 

deste trabalho, que diz com as matérias que podem ser objeto de arbitragem nesses 

ajustes. O propósito é o de contribuir para a redação de cláusulas compromissórias 

em contratos de concessão, as quais, não raro, se apresentam extremamente genéri-

cas – ou, tão somente, reproduzem textos legais, o que gera toda sorte de inseguran-

ça jurídica para as partes envolvidas. Essa insegurança tem lugar na medida em que 

não são todas as cláusulas nesses contratos que podem ser objeto de arbitragem. 

Explico. Os contratos de concessão são modelados com duas espécies de 

cláusulas: as regulamentares (ou de serviço) e as econômicas. As regulamentares, 

constantes na lei, em regulamento ou no próprio contrato, disciplinam a execução dos 

serviços delegados ao agente privado, de acordo com o denominado jusvariandi do 

Poder Concedente. Na esteira dos ensinamentos de Alexandre Santos de Aragão,32 

essas cláusulas podem ser veiculadas das seguintes formas: (a) inseridas no próprio 

contrato de concessão, podendo ser alterados a qualquer momento; (b) o contrato 

de concessão contém apenas uma cláusula genérica, pela qual o concessionário 

se obriga a observar todos os regulamentos presentes ou futuros concernentes ao 

serviço (com isto, o poder concedente ou eventual autarquia reguladora poderá emitir 

regulamentos para todos os concessionários ou para determinada concessão es-

pecífica, desde que haja critério discriminante legítimo para tanto); (c) a elaboração 

dos regulamentos é delegada ao próprio concessionário, devendo as minutas por 

ele elaboradas ser submetidas à aprovação do poder concedente; (d) determinadas 

disposições regulamentares podem ser de tal forma relacionadas com a equação 

econômico-financeira que o contrato pode, excepcionalmente, exigir a concordância 

das duas partes para sua modificação. 

32 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A evolução da proteção do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de 
serviços públicos e nas PPPs. In: Revista de Direito Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, v. 263, p. 35-66, 
maio/ago. 2013. 
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Por outro lado, as cláusulas econômicas são as que só podem ser alteradas em 

consonância com o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

De acordo com a feliz síntese de Leonardo Coelho Ribeiro e Luiz Eduardo Lessa Silva33 

acerca da diferenciação entre as duas espécies de cláusulas, “enquanto aquelas es-

tão ligadas à remuneração do concessionário, não podendo ser modificadas unilate-

ralmente, as cláusulas de serviço referem-se à prestação do serviço e às obrigações 

e encargos do concessionário, pelo que podem ser unilateralmente modificadas por 

iniciativa do concedente, desde que mantida a equação econômico-financeira origi-

nalmente pactuada”. Sobre o tema, o artigo 9º, §4º, da Lei nº 8.987/1995 dispõe 

que “em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio 

econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente 

à alteração”. Note-se que o referido diploma impõe que o restabelecimento do equi-

líbrio econômico-financeiro seja levado a efeito “concomitantemente à alteração”, 

o que, na prática, dificulta sobremaneira a apartação da natureza jurídica das duas 

cláusulas.

Entretanto, é com base nessa diferenciação que os arbitralistas estabelecem 

o regime jurídico da arbitrabilidade objetiva nas concessões. Nesse sentido, José 

Emilio Nunes,34 por exemplo, afirma que “as cláusulas regulamentares de contratos 

de concessão referem-se a atos de império e, por conseguinte, não são arbitráveis. 

Os atos de império consubstanciam decisões privativas do Estado, que não podem 

ser apreciadas por um órgão arbitral, de natureza privada. [...] Por outro lado, as 

cláusulas, termos e condições do contrato de concessão que tratarem de matéria de 

natureza econômico-financeira concernem direito disponível e são plenamente arbitrá-

veis”. Nada obstante, na medida em que as alterações de cláusulas regulamentares 

(v.g instituição de gratuidades), não raro, impõem a revisão da base objetiva do con-

trato de concessão, estabelecer os lindes da arbitrabilidade objetiva nesses ajustes 

não é tarefa fácil. 

Daí porque entendo que o trabalho de Aline Lícia klein35 trouxe relevante contri-

buição para o tema, posto que, ao abordar a Arbitragem nas Concessões de Serviço, 

apontou as seguintes matérias que poderiam ser arbitráveis nesses contratos: (i) 

o equilíbrio econômico-financeiro e as alternativas que se dispõem para sua manu-

tenção; (ii) eventuais disputas que decorram do término do contrato, no tocante à 

reversão de bens; e (iii) a própria validade da cláusula compromissória. Com esse 

33 RIBEIRO, Leonardo Coelho; SILVA, Luiz Eduardo Lessa. Alteração da garantia à execução do contrato de 
concessão ferroviária. In: Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 36, out./
dez. 2011. 

34 PINTO, José Emilio Nunes. A arbitrabilidade de controvérsias nos contratos com o Estado e empresas estatais. 
In: Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre, v. 1, n. 1, jan./mar. 2004. p. 15-16. 

35 kLEIN, Aline Lícia. A arbitragem nas concessões de serviços públicos. In: A arbitragem e o poder público. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 77-78-79. 
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mesmo propósito, pretende-se investigar quais os aspectos dos temas veiculados 

nas cláusulas econômicas destes ajustes podem ser objeto de procedimento arbitral. 

O que será feito nos próximos itens. 

3.1 Equilíbrio econômico-financeiro: pagamento direto e 
diluição no fluxo de caixa do concessionário

O equilíbrio econômico-financeiro das concessões não é composto por uma 

singela operação envolvendo encargos e receitas – a exemplo do que ocorre nos 

tradicionais contratos de empreitada, regidos pela Lei nº 8.666/1993. Tampouco 

poderá ser albergado pelos conceitos de “áleas ordinárias e extraordinárias”,36 “que 

devem ser manejados em face de eventos exógenos ao contrato e ao exercício de 

prerrogativas publicísticas”. Esse conceito envolve um plexo de variáveis, tais como 

o fluxo de caixa projetado, as variações de receitas, o custo de investimento do 

capital, as quais devem observância à base objetiva desta avença, em atendimento 

ao disposto no artigo 10 da Lei nº 8.987/1995. Isto porque, como bem observado 

por Egon Bockmann Moreira,37 “a dinamicidade da equação econômico-financeira dos 

contratos de concessão está a exigir soluções igualmente ativas: ágeis na detecção 

de suas peculiaridades, adaptáveis às mudanças de métodos e instituidoras de pers-

pectivas de contratos de longo prazo junto à estabilidade da (re)composição”. 

Por conta dessas peculiaridades, nos parece acertada a conclusão de Alexandre 

Santos de Aragão38 no sentido de que, nos contratos de longo prazo, a equação 

econômico-financeira é distinta da dos tradicionais contratos administrativos, “dita 

estática e referenciada apenas ao momento inicial do contrato”. Nestes ajustes, por 

se tratar de uma equação econômico-financeira dinâmica e permanentemente atua-

lizada “poderão ser incluídos elementos como previsão de demanda e de variação 

dos custos ordinários com insumos e pessoal, que não poderiam ser considerados 

fatos imprevisíveis para efeito de reequilíbrio de uma equação econômico-financeira 

estática”.

Essa dinamicidade tem lugar na medida em que, por se tratar de contratos de 

longo prazo, são inúmeras as circunstâncias que podem alterar a proposta econômica 

36 Entendimento que já vem sendo revisto inclusive no que se refere à LGL, como se extrai de RIBEIRO, Maurício 
Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à lei de PPP – Parceria Público-Privada: fundamentos econômico-
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 122. No mesmo sentido, Flávio Amaral Garcia: “Uma outra observação 
lateral, aproveitando o comentário acerca da Lei das PPPs, é que a questão do compartilhamento de riscos, 
[...], quanto menor o risco que se tem, menor é o valor que a Administração Pública vai desembolsar” (GARCIA, 
Flávio Amaral. Licitações e contratos: casos e polêmicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 79).

37 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviços públicos. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 402. 
38 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A evolução da proteção do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de 

serviços públicos e nas PPPs. In: Revista de Direito Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, v. 263, p. 35-66, 
maio/ago. 2013. 
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apresentada pelo concessionário, por ocasião do procedimento licitatório. Dito em 

outros termos, o equilíbrio econômico-financeiro das concessões só será preservado 

se forem mantidas as bases econômicas que orientaram a contratação do concessio-

nário, nos termos do artigo 9º, caput, da Lei nº 8.987/1995. Trata-se de tarefa que 

não é despida de complexidade, seja pelo conjunto de escopos dessa avença, seja 

pela sua dependência de receitas tarifárias – as quais são atreladas aos princípios 

da modicidade tarifária e da continuidade dos serviços públicos (art. 6, §2º, da Lei 

nº 8.987/1995). 

Mas não é só. Essa equação pressupõe que o concessionário deverá ser re-

munerado pelos investimentos realizados (com capital próprio ou de terceiro) para 

a implantação de determinada infraestrutura, sobretudo em projetos greenfield (v.g 

construção de rodovias, ferrovias, dutos para prestação de serviços de saneamento). 

É dizer, enquanto na empreitada tradicional, o contratado é remunerado concomi-

tantemente com a execução dos serviços – de acordo com os custos unitários por 

ele apresentados –, no contrato de concessão, diversamente, o concessionário terá 

de antecipar recursos para, depois de construída a infraestrutura, ser remunerado 

pelos utentes do serviço. Nesse sentido, advertem Floriano de Azevedo Marques 

Neto e Caio de Souza Loureiro39 que, nestes contratos, “a obrigação de despender 

recursos sem perceber a remuneração equivalente de imediato transforma os custos 

e despesas do concessionário em investimentos, que pressupõem a necessidade de 

antecipar recursos cuja contrapartida não caracteriza propriamente uma remunera-

ção, mas, sim, a amortização”. Posteriormente, concluem este ponto, ao afirmarem 

que “tanto pior que, usualmente, a antecipação de recursos é feita não com o caixa 

da empresa, mas mediante financiamentos, próprios ou de terceiros, que acarretam 

custos de capital inerentes a qualquer operação de crédito”. 

Desse modo, não há que falar em formas estaques e predefinidas para a recom-

posição do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Há, na verdade, o dever 

de observância, pelos menos, das seguintes diretrizes: (i) em primeiro lugar, deve se 

identificar o fato exógeno ao contrato que alterou a sua economia; (ii) ao depois, será 

necessária a perquirição sobre qual das partes o risco do advento desse evento foi 

atribuído, na matriz de riscos contratuais; e (iii) por derradeiro, será imposta a esco-

lha – pautada pelo postulado da proporcionalidade – da compensação econômica que 

será devida à parte atingida pela produção de evento que está alocado à responsabi-

lidade da outra parte. Eis a lógica que diferencia a recomposição nas concessões da 

levada a efeito nos tradicionais contratos de empreitada. 

39 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. A (re)afirmação do equilíbrio econômico-
financeiro das concessões. In: Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, 
p. 141, jul./set. 2014.
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De fato, nos contratos de longo prazo, não há uma recomposição imediata. 

Antes, é necessário aferir se esse risco foi distribuído, pelo contrato, a uma das 

partes, caso em que se pressupõe a sua “precificação”, ex ante, por ela, não sendo, 

pois, devida a recomposição. A partir desse momento, como apontado por Mauricio 

Portugal Ribeiro,40 existem duas formas de recomposição do equilíbrio econômico- 

financeiro nas concessões: (i) o pagamento à vista de indenização à parte afetada 

por evento que é risco da outra parte; e (ii) a diluição do pagamento da compensação 

financeira no fluxo de caixa da concessionária – o que pode envolver, inclusive, a 

prorrogação do prazo de vigência contratual. 

Essas são as matérias que integram a arbitrabilidade objetiva no que se refere 

à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. São matérias patri-

moniais disponíveis, porquanto não influenciam, diretamente, na forma de execução 

do serviço público delegado, nem subvertem as prerrogativas contratuais do Poder 

Concedente. Mais que isso, as referidas matérias predicam de uma análise realizada 

por experts, que disponham do necessário conhecimento para suprir essas lacunas 

deixadas, propositadamente, pelas partes nos contratos de concessão, como visto 

no item 2 deste ensaio.

Nada obstante, entendo que a primeira opção (do pagamento direito à parte), 

quando envolver risco alocado ao Poder Concedente, pode gerar um complicador 

adicional à arbitragem, posto que predicará de uma autorização legislativa especí-

fica para fazer frente a essa despesa, a qual, pela sua costumeira demora, pode 

contrariar a lógica expedida deste procedimento. Por isso, entendo que seria mais 

consentâneo com a economia desses contratos que fosse estipulada uma taxa, a ser 

utilizada para a compensação do concessionário no tempo.

Destarte, dois são os principais métodos que poderão ser utilizados pelo árbi-

tro para calcular a compensação do concessionário no tempo: o da Taxa Interna de 

Retorno – TIR ou o do Fluxo de Caixa Marginal. No primeiro, o expert deverá apurar um 

valor de recomposição que privilegie a rentabilidade estimada no Plano de Negócios 

– PN do concessionário, o qual integrou a sua proposta econômica global, por oca-

sião do procedimento licitatório. Dito em termos diretos, valer-se da Taxa Interna de 

Retorno – TIR do projeto. Explicando as características dessa taxa, Egon Bockmann 

Moreira41 leciona que “a TIR torna o valor presente das entradas de caixa igual ao valor 

presente das saídas de caixa – pois dentre as saídas está a remuneração do capital 

investido (o VPL é nulo)”. Ainda de acordo com o referido autor, “a TIR corresponde à 

rentabilidade projetada para certo empreendimento – sinaliza a taxa necessária para 

igualar o valor de um investimento (valor presente) com seus respectivos retornos 

40 RIBEIRO, Mauricio Portugal. 10 Anos da Lei de PPP / 20 Anos da Lei de Concessões – Viabilizando a Implan-
tação e Melhoria de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social. p. 487. 

41 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviços públicos. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 402.
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futuros, justificando (ou não) que o empresário assuma o risco do investimento”. É, 

portanto, com base nessa taxa que o árbitro calculará o quantum da recomposição. 

Por outro lado, caso utilize o segundo, deverá segregar o evento danoso em um fluxo 

de caixa apartado, cujo impacto será apurado de acordo com uma taxa, previamente, 

prevista no contrato. Nas palavras de Maurício Portugal Ribeiro,42 a utilização dessa 

metodologia será levada a efeito, por meio de dois instrumentos:

a) utiliza taxa de desconto, que pode ser obtida por uma fórmula pré-es-
tipulada no contrato, e que deveria se basear em uma taxa de mercado, 
como, por exemplo, o CDI — a versão já citada incluída no contrato de 
concessão da rodovia BR 116/324 usou como referência a TJLP;

b) utiliza custos de mercado no dimensionamento dos custos operacio-
nais e de investimentos para a modelagem do novo investimento, — isso 
se opõe a ambos (i) a utilização de sistemas de preços públicos como o 
SICRO II29 e (ii) a utilização das referências originárias do PN.

Parece-me que, para o cálculo do montante devido, o árbitro terá de se valer 

da Taxa de Rentabilidade utilizada no Plano de Negócios – PN do concessionário, 

sobretudo se esta for maior do que a Taxa de Rentabilidade prevista no contrato de 

concessão. Do contrário, das duas, uma: ou essa diferença entre taxas será “preci-

ficada” pelo concessionário, quando da apresentação de sua proposta, ou este não 

será compensado, adequadamente, pelo evento desequilibrante, o que poderá lhe 

tornar excessivamente onerosa à execução deste contrato.

Outra disciplina que pode integrar a arbitrabilidade objetiva nas concessões diz 

respeito ao cálculo e à aplicação do índice de reajuste. Explica-se. Como é cediço, 

reajustamento é o meio adequado à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato em função da variação dos custos nele previstos. É dizer, como o reajuste 

se destina a verificar a variação dos custos que incidem especificamente em um 

determinado objeto contratual, a regra é a eleição de índice setorial que reflita não as 

perdas inflacionárias da economia em geral, mas aquelas que incidem sobre o setor 

ou sobre o contrato, critérios esses que são cláusulas obrigatórias nos contratos de 

concessão (artigo 23, inciso IV, da Lei nº 8.987/1995). Destarte, uma vez fixado o 

índice e preenchidas as condições de seu implemento – decurso temporal de doze 

meses, nos termos do artigo art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 

2001 –, o reajustamento das prestações pecuniárias contratadas se dá por mera 

operação matemática automatizada. 

Nada obstante, parece-me que, em contratos de concessão, a matéria poderá 

provocar controvérsias a serem resolvidas por meio de procedimento arbitral. Uma 

42 RIBEIRO, Mauricio Portugal. 10 Anos da Lei de PPP / 20 Anos da Lei de Concessões – Viabilizando a Implan-
tação e Melhoria de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social. p. 187. 

RDPE_53_MIOLO.indd   214 18/03/2016   09:43:09



R. de Dir. Público da Economia – RDPE | Belo Horizonte, ano 14, n. 53, p. 199-227, jan./mar. 2016 215

NOVOS DESAFIOS DA ARBITRABILIDADE OBJETIVA NAS CONCESSõES

primeira hipótese poderá ter lugar, porque o concessionário não teve de prever, por 

ocasião do procedimento licitatório, os elementos conformadores da sua proposta 

na apresentação do projeto básico (utilizando-se de índices oficiais como SICRO e 

SINAPI), tal qual exigido nos contratos de empreitada. Isto porque, nos “projetos con-

cessionários”, é atribuída ao concessionário maior liberdade para o gerenciamento de 

seus custos, de sorte a que tal agente possa contingenciá-los para dar conta dos ris-

cos que lhe foram atribuídos pelo contrato. Daí porque a própria Lei nº 8.987/1995, 

em seu artigo 18, inciso XV, exige que os editais nas concessões contenham, tão 

somente, “os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização”. 

Do mesmo modo, o artigo 10, §4º, da Lei de PPPs (uma espécie de concessão), 

dispõe que “os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da 

PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto”. 

Nesse quadrante, o árbitro poderá ter a importante função de decidir acerca dos 

“custos dos concessionários” sobre os quais incidirá o índice setorial. Uma segunda 

possibilidade de tema que poderá ser levada à apreciação do expert diz respeito à 

análise da adequação do índice de reajuste previsto no contrato para fazer frente às 

perdas inflacionárias, sobretudo se se tratar de índice geral. É que, não raro, o Poder 

Público tem se valido de índices gerais que não retratam, efetivamente, as perdas 

suportadas pelos recursos aportados pelo concessionário.

3.2 Bens reversíveis 

Outro tema que pode integrar a arbitrabilidade objetiva nas concessões diz res-

peito à qualificação e à precificação dos bens reversíveis. Essa controvérsia poderá 

ter lugar, posto que a delegação da prestação de um serviço público a um particular 

não faz com que o Poder Público se demita de um cometimento que lhe foi atribuí-

do pela lei ou pela Constituição. De fato, essa manutenção da obrigação do Poder 

Público de prestar um serviço essencial à coletividade faz com que, ao final da dele-

gação contratual, o patrimônio necessário a esse desiderato retorne à posse estatal. 

Trata-se, pois, de controvérsia que tem de ver com a reversão, instituto por meio do 

qual se deve equacionar o princípio da continuidade dos serviços públicos43 com a 

esfera patrimonial do confessionário. Nesse sentido, Flávio Henrique Unes Pereira, 

Marilda de Paula Silveira e Bruna R. Colombarolli44, em trabalho específico sobre o 

tema, lecionam que “a reversão, portanto, deve ser concebida como decorrência da 

extinção dos contratos de delegação de serviços públicos, contratualmente prevista, 

43 V. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.  
p. 696-698. 

44 PEREIRA, Flávio Henrique Unes; SILVEIRA, Marilda de Paula; COMBAROLLI, Bruna R. A identificação dos bens 
reversíveis: do ato ao processo administrativo. In: Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 14, n. 165, 
p. 38-44, nov. 2014.
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que deve ser implementada à luz das especificidades das situações concretas e 

em respeito aos direitos fundamentais dos particulares contratados, especialmente 

o direito de propriedade e da garantia do devido processo administrativo”. Sobre o 

tema, Juan Carlos Cassagne45 leciona que “en rigor, la reversión de los bienes del 

concesionario no puede considerarse una cláusula implícita del contrato de concesión 

o licencia, ya que la voluntad de perder el dominio no se presume (como en general 

la renuncia de derechos) y toda cláusula de renuncia al derecho de propiedad es de 

interpretación restrictiva”. Mas, frise-se: não se trata de punição ao concessionário, 

na medida em que ou os seus custos para a aquisição desses bens já foram amorti-

zados, ou se tratavam de bens originalmente de propriedade do Poder Público. 

Toda essa lógica está consagrada no artigo 18, incisos X e XI, da Lei  

nº 8.987/1995, os quais impõem que o Edital das concessões indique “as caracte-

rísticas dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, 

nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior”, e no artigo 35, §1º, da 

Lei nº 8.987/95, cuja redação é a seguinte: “extinta a concessão, retornam ao poder 

concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessio-

nário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato”. 

Nada obstante, na prática, não é simples identificar quais bens reverterão ao 

Poder Concedente, sobretudo em razão da dificuldade em se delimitar a natureza 

jurídica dos bens da concessionária. É que, por se tratar de pessoa jurídica de direito 

privado, pelo critério da domialidade, tratar-se-ia de bens privados. A questão não nos 

parece tão simples. Sobre o tema, parece-me acertada a conclusão de Floriano de 

Azevedo Marques Neto,46 para quem “o que daria o atributo de público aos bens seria 

a sua utilidade, seu emprego, e não a circunstância de ser o bem de propriedade de 

pessoa jurídica de direito público”. E arremata a questão, afirmando: “por aí, admitir- 

se-ia a existência de bem público ainda que integrante do patrimônio privado, como 

é o caso dos bens particulares utilizados na prestação dos serviços públicos, sejam 

estes particulares delegatários da prestação de tais serviços”. Destarte, o que deverá 

determinar a natureza jurídica do bem é a sua afetação a uma finalidade pública, e 

não sua titularidade. Um exemplo ilustra o ponto: numa estatal que preste serviço 

de saneamento básico, as redes de esgotamento sanitário, por estarem afetadas 

à prestação do serviço delegado, devem ser regidas por um regime publicístico, ao 

passo que o carro utilizado pela sua presidência, não. 

Nesse passo, pode-se afirmar que os bens das concessionárias de serviços pú-

blicos terão a sua natureza jurídica vinculada à sua afetação. Dito em outros termos, 

se os seus bens estiverem afetados à prestação de um serviço público (em sentido 

45 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho administrativo II. 6. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998. p. 548-550.
46 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos: função social e exploração econômica: o regime jurídico 

das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 117. 

RDPE_53_MIOLO.indd   216 18/03/2016   09:43:09



R. de Dir. Público da Economia – RDPE | Belo Horizonte, ano 14, n. 53, p. 199-227, jan./mar. 2016 217

NOVOS DESAFIOS DA ARBITRABILIDADE OBJETIVA NAS CONCESSõES

estrito e em sentido amplo), terão seu regime jurídico pautado pelas prerrogativas 

publicísticas da imprescritibilidade, da não oneração, da impenhorabilidade e da alie-

nação condicionada. Por outro lado, se não estiverem afetados a nenhum serviço 

público, serão regidos como se privados fossem.

Esse entendimento se aplica à reversão. Explico. Como diagnosticado por 

Floriano de Azevedo Marques Neto,47 em trabalho específico sobre o tema, dois são 

os critérios para a identificação dos bens reversíveis: o patrimonial e o funcional. No 

primeiro, os bens reversíveis são aqueles cuja titularidade está atrelada ao fato de 

ser o Poder Público titular do serviço, de sorte que os “os bens titularizados pela pes-

soa jurídica de direito privado (concessionária) ou adquiridos por força econômica das 

receitas auferidas com a exploração do serviço seriam, necessariamente, públicos, 

ainda que momentaneamente trespassados à posse (ou domínio útil) do particular”. 

De acordo com esse critério, seriam reversíveis todos os bens integrantes do pa-

trimônio da concessionária. No segundo, o plexo de bens reversíveis estaria ligado 

à sua afetação ao serviço público, de modo que “seria não uma forma de recom-

posição (ou enriquecimento) do patrimônio público, mas uma necessidade para se 

assegurar que os serviços (a) seguirão prestados regularmente independentemente 

da concessionária”. Parece-nos claro que, à luz do critério funcional de delimitação 

da natureza jurídica dos bens públicos, o critério funcional acerca de sua afetação 

seria o mais adequado, sob pena de se configurar um enriquecimento sem causa do 

Poder Público. Mais que isso, tratar-se de uma expropriação, sem a observância das 

garantias da justa e prévia indenização previstas no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Diante dessa perspectiva, o referido autor, em outra oportunidade,48 identifica 

que, quanto à titularidade, existem três categorias de bens que, ao final do contrato 

de delegação, serão vertidos para o patrimônio público: (i) bens originalmente pú-

blicos que, durante a validade do contrato, são utilizados pelo delegatário (rodovias 

objeto de concessão); (ii) bens de titularidade do delegatário (ônibus em concessão 

de serviço de transporte coletivo); (iii) direitos pessoais ou reais de terceiros, que 

representam, respectivamente, bens móveis e imóveis, a exemplo das servidões 

de passagem nas concessões de serviço de telecomunicações. Nesse quadrante, 

por ocasião do encerramento da concessão, poderá haver controvérsia entre Poder 

Concedente e concessionária acerca de quais bens reverterão ao Poder Público, mes-

mo que esta tenha inventariado este patrimônio.

Aqui, o árbitro terá mais um papel relevante nas concessões, identificando quais 

bens integrarão esse acervo. A nós, parece que os bens originalmente públicos serão 

47 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Reversíveis nas Concessões do Setor de Telecomunicações. In: 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, n. 8, ano 2, out./dez. 2004.

48 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica: o regime das 
utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 172.
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revertidos ao patrimônio estatal, por duas razões: (i) primeiro, por já se tratar de 

patrimônio público, sob o aspecto da dominialidade, isto é, pois que integra o plexo 

de direitos patrimoniais estatal; (ii) segundo, porque ele é imprescindível à prestação 

do serviço público. No que tange aos bens de titularidade da concessionária, o tema 

terá duas soluções. Caso se trate de bem afetado à prestação do serviço delegado, 

ele deverá ser vertido ao patrimônio do Poder Concedente, mediante o pagamento 

de indenização ao concessionário, na forma do artigo 36 da Lei nº 8.987/1995, cuja 

redação é a seguinte: “A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a 

indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não 

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 

continuidade e atualidade do serviço concedido”. Por outro lado, caso não se trate de 

bem afetado a essa finalidade específica, não há que falar de afetação, sob pena de 

uma expropriação do patrimônio privado. Por fim, os direitos pessoais ou de terceiros 

(v.g servidões administrativas), por estarem afetados à prestação do serviço, serão 

necessariamente revertidos, ainda que custeados com recursos da concessionária. 

Outra importante função do árbitro nesta matéria será a de apontar o valor da 

indenização, nas hipóteses em que a concessão é extinta antecipadamente (v.g res-

cisão, caducidade), ou quando, ao seu final, os investimentos do concessionário não 

restarem amortizados. Para esse efeito, como apontado por Lucas Navarro Prado,49 o 

árbitro poderá se valer três critérios: (i) o financeiro, em que se utilizará da metodolo-

gia de fluxo de caixa descontado; (ii) o contábil, em que se utilizará do valor registrado 

na contabilidade da concessionária; e (iii) o patrimonial, em que se utilizará do valor 

de reposição do ativo. 

Explico cada qual. Adotando o critério financeiro, o árbitro deverá se valer de 

uma taxa que seja suficiente para remunerar o capital investido durante todo o proje-

to, a já citada Taxa Interna de Retorno do Projeto (TIR). A ideia é a de que as receitas 

tarifárias ou as contraprestações públicas remunerem todos os investimentos do pro-

jeto concessionário – tanto os novos quanto os realizados na vigência da concessão. 

Já adotando critério contábil, o árbitro deverá se utilizar dos registros contábeis da 

própria concessionária para calcular os valores devidos pelos bens vertidos ao patri-

mônio público, preocupando-se com a recuperação imediata do investimento, e não 

com a rentabilidade do projeto. Por fim, caso adote o critério patrimonial, deverá se 

valer do valor de reposição do ativo, por meio do qual é aferido não só o investimento 

para a sua disponibilização, mas, também, os reinvestimentos para o atendimento 

de obrigações regulatórias.

49 PRADO, Lucas Navarro. Extinção de contratos de PPP e concessão: breves reflexões sobre o cálculo de indeniza-
ções considerando os parâmetros gerais da Lei Federal nº 8.987/1995. Disponível em: <http://pt.slideshare.
net/navarroprado/extino-de-contratos-de-ppp-e-concesso-critrios-de-indenizao>. Acesso em: 28 jan. 2015
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3.3 A encampação e a rescisão 

Por fim, abordar-se-á o papel que o árbitro poderá desempenhar quando da 

extinção do vínculo concessório. O título habilitante por meio do qual o Poder Público 

delega a prestação de serviços de utilidade pública não é perene. Afinal, atentaria ao 

princípio republicano que a coisa pública fosse repassada ao privado de forma perpé-

tua; tratar-se-ia, ao fim e ao cabo, da apropriação de um cometimento público, e não 

de sua exploração em regime de cooperação. Nesse quadrante, a Lei nº 8.987/1995 

disciplina dois regimes jurídicos distintos para a extinção desses contratos de longo 

prazo. O primeiro é o da extinção normal desta avença, que terá lugar na hipótese de 

advento do termo contratual. O segundo, o da extinção anômala ou antecipada, a qual 

terá lugar nas hipóteses de encampação, caducidade, rescisão e anulação. Nesta 

última, a utilização da arbitragem se mostra relevante na medida em que a expertise 

do árbitro será fundamental para a solução de controvérsias patrimoniais decorrentes 

da extinção antecipada de contratos de longo prazo.

Nada obstante, entendemos que a utilização da arbitragem terá maior relevân-

cia nas hipóteses de encampação e de rescisão do que nas de caducidade. Isto 

porque esta última modalidade se configura pela inadimplência do concessionário, 

com a consequente execução das garantias por ele prestadas, tema que não predica, 

com tanta intensidade, a expertise de um juízo arbitral. Por essa razão, neste último 

item, me aterei às hipóteses de extinção anômala da concessão, para as quais o 

concessionário não contribuiu com imprudência, negligência ou imperícia. 

Antes, porém, permita-me apontar uma circunstância que tem de estar presente 

em todas as hipóteses de extinção anômala do contrato de concessão: a existência 

de um fato superveniente. Trata-se de uma espécie de mitigação da prerrogativa publi-

cística da Administração Pública extinguir, unilateralmente, contratos administrativos 

celebrados com particulares (prevista no artigo 78, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e 

no artigo 37 da Lei nº 8.987/1995). É que, se, por um lado, a Administração Pública 

tem a prerrogativa de extinguir contratos que não estejam mais em consonância com 

os interesses públicos neles veiculados – decorrente do ainda exorbitante regime 

jurídico administrativo –, por outro, o particular não poderá ter seu patrimônio expro-

priado para fazer frente a esse objetivo de interesse geral, sem ser indenizado.

Do contrário, ter-se-ia uma violação à igualdade da distribuição dos encargos 

públicos, fundamentação moral e jurídica da indenização pela prática de atos lícitos 

estatais. Toda essa lógica foi consagrada, pelo artigo 59, parágrafo único, da Lei  

nº 8.666/1993, que tem a seguinte redação: “a nulidade não exonera a Administração 

do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que 

ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe 

seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”. Portanto, 

antes de rescindir a avença, antecipadamente, deverá o Poder Público justificar esse ato 
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(motivá-lo), apontando a existência de uma circunstância superveniente à contrata-

ção. Nessa perspectiva, estou de acordo com a percuciente observação de Bernardo 

Strobel Guimarães,50 para quem “tal justificativa implica em demonstrar que, à luz de 

um evento superveniente, a manutenção do contrato deixa de ser veículo idôneo para 

promover o interesse público, impondo-se, pois, o desfa zimento do vínculo. Isso vale 

inclusive para lei que autoriza a encampação, que – por ser de efeitos concretos – 

sujeita-se aos mesmos controles que qualquer ato administrativo”.

Mais que isso, para além de um fato superveniente, a Administração Pública 

deverá franquear ao particular a possibilidade de influenciar os termos dessa deci-

são. Isto porque entendo que qualquer ablação da propriedade privada se configurará 

com um sacrifício de direito, o qual predica a observância do devido processo legal 

expropriatório previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Filio-me, neste particular, 

ao já clássico ensinamento de Carlos Ari Sundfeld,51 segundo o qual sacrifícios de 

direitos são “situações impostas compulsoriamente pelo Estado, com base em lei, 

aos titulares de direitos de conteúdo patrimonial, através do devido processo judicial 

e mediante indenização, prévia, justa e em dinheiro, implicando em compressão do 

conteúdo do direito ou em sua extinção”. Daí poder-se concluir que, antes da extinção 

anômala da concessão (e do arbitramento das suas questões patrimoniais), o Poder 

Concedente deverá observar um devido procedimento, no qual terá de: (i) motivar o 

ato administrativo de extinção, apontando a existência de fato superveniente que o 

justifique; (ii) permitir que o concessionário influencie os seus termos; e (iii) indenizar 

o concessionário pelos prejuízos suportados com a ruptura abrupta da avença. 

É, pois, neste terceiro momento, que as partes poderão se valer do expert para 

que seja arbitrado o valor devido pelos prejuízos suportados pelo concessionário. A 

meu ver, este tema se insere no âmbito da Responsabilidade Contratual do Estado, 

mais especificamente pela prática de um ato lícito, que causa prejuízos anormais ao 

concessionário. De fato, os institutos da encampação e da rescisão são previstos 

pelo ordenamento jurídico; portanto, lícitos. Mas isso não significa dizer que eles 

prescindam do estabelecimento de uma compensação pelos prejuízos comprova-

damente suportados pelos particulares. Nessas hipóteses, o árbitro terá um papel 

relevante no julgamento de eventuais controvérsias que possam surgir entre Poder 

Concedente e Concessionário. Controvérsias estas que serão distintas a depender da 

hipótese de extinção anômala. 

Vamos a elas. Nos termos do artigo 37 da Lei nº 8.987/1995, “considera-se en-

campação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, 

50 GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Fundamentos constitucionais para indenização dos lucros cessantes em caso 
de extinção de contratos administrativos por interesse da Administração Pública. In: Revista de Contratos 
Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 3, n. 4, p. 9-29, set. 2013/fev. 2014. 

51 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 54. 
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por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio 

pagamento da indenização, nos termos do artigo anterior”. De acordo com Marçal 

Justen Filho,52 “encampar equivale a desapropriar, transferindo compulsoriamente 

bens e direitos privados para o patrimônio público. Justamente por isso, a encampa-

ção subordina-se ao regime jurídico da desapropriação”. Concordamos com o referido 

acordo, posto que, ao retomar o serviço delegado, o Poder Público está subtraindo 

do concessionário todo o plexo de direitos econômicos que integram a posição de 

prestador de um cometimento público. Daí porque Alexandre Santos de Aragão,53 com 

razão, afirma que “a exigência de prévia e justa indenização é consequência tanto da 

aproximação do instituto da encampação com aquele da desapropriação, quanto da 

garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrati-

vos, nos moldes do que determina o art. 9º, §4º da Lei nº 8.987”. Isso quer significar 

que a encampação do serviço influencia toda a rentabilidade do projeto, razão pela 

qual a sua indenização deverá ser a mais ampla possível.

Eis a primeira problemática que será enfrentada pelo árbitro ao analisar essas 

situações. É que o citado artigo 37 preceitua que a reparação dos danos se dará na 

forma do artigo 36, dispositivo que, como já visto, disciplina o regime indenizatório 

dos bens reversíveis e não amortizados durante a vigência da concessão. A interpre-

tação literal dos referidos dispositivos nos levaria ao equivocado entendimento no 

sentido de que, nas hipóteses de encampação, o concessionário só deveria ser inde-

nizado pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados (danos emergentes). 

Não se abona esse entendimento. O artigo 36 disciplina o regime indenizatório 

nas hipóteses de extinção da concessão por advento do termo contratual, e não por 

extinção antecipada. E isso faz toda a diferença. É que, com o advento do termo 

contratual, presume-se que o concessionário já amortizou seus investimentos, em 

razão do que foi previsto em seu plano de negócios para fazer frente ao projeto con-

cessionário. Caso isso não tenha ocorrido, a ele será devida indenização, tão somen-

te, do valor ainda não amortizado. Por outro lado, na extinção anômala, o equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão é todo alterado, para além dos bens reversíveis 

não amortizados ou depreciados, compreendo também valores outros, tais como 

os referentes aos contratos por ele rescindidos com terceiros, o custo do capital 

investido no tempo (seja ele próprio ou de terceiro), eventuais danos à sua reputação 

comercial, dentre outros. Daí porque estou de acordo com Carlos Ari Sundfeld e 

Jacintho Arruda Câmara54 quando asseveram que, nessas hipóteses, a “indenização 

52 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003. p. 577.
53 ARAGÃO. Alexandre Santos de. Parecer acerca da extinção administrativa de contrato de concessão de serviço 

público precedida de obra pública – Requisitos materiais e processuais. In: Revista de Contratos Públicos – 
RCP, Belo Horizonte, ano 4, n. 7, p. 157-217, mar./ago. 2015. 

54 SUNDFELD, Carlos Ari; CâMARA, Jacintho Arruda. A Encampação na Concessão: Procedimento e Indenização. 
In: BACELLAR FILHO, Roberto Felipe (Coord.). Direito Administrativo Contemporâneo: Estudos em Memória do 
Professor Manoel de Oliveira Franco Sobrinho. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 49.
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derivada da encampação há de comportar a integralidade dos danos suportados pelo 

concessionário, não devendo se ater apenas ao correspondente a investimentos em 

bens reversíveis que não tenham sido amortizados”, mas “também à compensação 

de uma gama de outros prejuízos atuais e potenciais, dentre os quais a perda do 

benefício de continuação da execução do contrato pelo prazo previsto”. 

Nesse quadrante, duas questões se apresentarão para o árbitro: (i) qual seria 

o momento que essa indenização seria devida? e (ii) se essa indenização seria com-

posta só pelos danos emergentes ou, também, pelos lucros cessantes? A primeira 

pergunta segue a lógica da revisão dos contratos de concessão, posto que, se a 

encampação altera o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, este deve ser 

restaurado “concomitantemente à sua alteração”, nos termos do artigo 9º, §4º, da 

Lei nº 8.987/1995, in fine. Portanto, deve o Poder Concedente realizar o pagamento 

em que se configurar o desequilíbrio, sendo, pois, uma condição de eficácia para que 

possa levar a efeito a encampação. A segunda já nos parece ter sido respondida. Ora, 

se as hipóteses de extinção anômala – sem culpa do concessionário – caracterizam- 

se como um sacrifício de direitos (artigo 5º, inciso XXXV da CRFB), o seu regime 

indenizatório deve abarcar os lucros cessantes, como sendo uma decorrência da 

recomposição do patrimônio do concessionário. Em síntese, ao concessionário será 

devida a recomposição pelos bens ainda não amortizados (danos emergentes) e pelo 

custo de oportunidade do capital investido na concessão (lucros cessantes). 

A hipótese de rescisão do contrato de concessão está prevista no artigo 39 da 

Lei nº 8.987/1995, cuja redação é a seguinte: “O contrato de concessão poderá ser 

rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas 

contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada 

para esse fim”. O referido artigo não deixa de se apresentar como uma prerrogativa 

contratual do poder concedente, já que, enquanto ele pode declarar a caducidade da 

concessão em sede administrativa, deve o concessionário provocar o Poder Judiciário 

para esse fim. Mas isso se justifica em razão do princípio da continuidade dos servi-

ços públicos, posto que os interesses patrimoniais do concessionário não poderiam 

se sobrepor ao dever do Estado de prestar serviços essenciais à população. Por isso, 

o regime da exceptio non adimpleti contractus nos contratos de concessão difere do 

previsto nos contratos de empreitada disciplinados pela Lei nº 8.666/1993. Nestes, 

é autorizado ao particular suspender, administrativamente, a execução dos serviços 

nas hipóteses previstas no artigo 78, XIV e XV, da Lei nº 8.666/93. Naqueles, nos 

termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 8.987/1995, os serviços prestados 

pelo concessionário não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão 

judicial transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais.55

55 Nesse sentido, o STJ, por meio da Primeira Seção, ao julgar o REsp nº 363.943/MG, assim decidiu: É lícito à 
concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia 
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Essa diferença de regimes terá repercussões na atuação do árbitro quando 

configurar-se a hipótese de extinção anômala. Se o concessionário terá de se valer 

do Poder Judiciário para rescindir o contrato nos casos de inadimplência do Poder 

Concedente, significa que, até a prolação deste provimento jurisdicional – o que pode 

levar certo tempo, considerando-se a morosidade do Poder Judiciário –, ele terá de 

continuar prestando o serviço contratado. Portanto, considerando que o tema seja 

submetido à arbitragem, a primeira função do árbitro será a de decidir acerca da re-

muneração do concessionário pela prestação dos serviços até decisão final a propósi-

to da rescisão. Se assim não fosse, enquanto houvesse o litígio, o Poder Concedente 

não repassaria qualquer remuneração ao concessionário levando-o à bancarrota – o 

que, por via transversa, poderia representar a descontinuidade do serviço público.56

A segunda função do árbitro será a de decidir acerca dos prejuízos que teriam 

sido suportados pelo concessionário, em razão da inadimplência do concedente, para 

o que se utilizará de lógica semelhante à da indenização na encampação. A nós, pa-

rece que esta indenização será composta: (i) pelos danos emergentes relacionados 

aos investimentos ainda não amortizados, se for o caso; (ii) pelos lucros cessantes, 

em razão do que ele deixou de ganhar e pelo custo do capital investido. Mas não só. 

Entendo que essa indenização ainda terá de abarcar um numerário adicional, referen-

te a uma penalidade econômica, a ser estipulada pelo árbitro, em razão do descum-

primento contratual do concedente. Isso porque não se justifica que, nas hipóteses 

de declaração de caducidade, o concessionário seja penalizado pela execução de 

suas garantias, ao passo que, na rescisão, o poder concedente não sofra qualquer 

sanção pelo descumprimento de suas obrigações contratuais. Essa diferenciação 

não se justifica entre o contratante, nem sob uma perspectiva de exorbitância contra-

tual, posto que não se trata de previsão relacionada ao regulamento de execução do 

serviço. A estipulação de uma penalidade econômica ao concedente estaria abarcada 

pelo conceito de cláusula econômica, a qual poderia ser submetida ao juízo arbitral. 

Demais disso, teria a importante função de servir de incentivo para que o Estado não 

descumprisse suas obrigações contratuais, garantindo maior segurança jurídica às 

concessões.

Conclusões

Diante do exposto, é possível sumariar, em proposições objetivas, as conclu-

sões extraídas do presente estudo: 

elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei nº 8.987/95, art. 6º, §3º, II)”. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 363.943/MG. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. 
Primeira Seção. DJ, 01.03.04, p. 119).

56 Nesse sentido: JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 2003. 
p. 610-611; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 660.
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(i) A edição da Lei nº 13.129/15 pôs fim à antiga controvérsia a propósito da ar-

bitrabilidade subjetiva no âmbito das arbitragens envolvendo a Administração Pública. 

Porém, não avançou no tema da arbitrabilidade objetiva;

(ii) A evolução do princípio da consensualidade, no âmbito da Administração 

Pública, não só autoriza como recomenda que o exercício de suas atividades se dê 

por meio de atos de cooperação, e não de imposição, o que só legitima a adoção de 

soluções alternativas de controvérsias, a exemplo da arbitragem;

(iii) A natureza incompleta de contratos de longo prazo, como os de concessão, 

torna a arbitragem elemento integrante de tais contratações, uma vez que estabele-

cer, previamente, todas as obrigações das partes (concedente e concessionário) au-

mentaria seus custos de transação. Nestes termos, a expertise dos árbitros contribui 

para a adequada colmatação das lacunas deixadas propositadamente pelas partes;

(iv) São “direitos patrimoniais disponíveis”, no âmbito dos contratos de con-

cessão, o seu equilíbrio econômico-financeiro e as alternativas adequadas para a 

sua manutenção; as eventuais disputas acerca dos bens reversíveis, quando de sua 

extinção; e a validade da própria cláusula compromissória;

(v) No que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de conces-

são, são matérias que integram o conceito de “arbitrabilidade objetiva”: o pagamento 

à vista de indenização à parte afetada por evento cujo risco não lhe compita; ou a di-

luição do pagamento de compensação financeira no fluxo de caixa da concessionária, 

inclusive com a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência; além do cálculo e 

da aplicação do índice de reajuste;

(vi) No tema das disputas envolvendo bens reversíveis, a sua identificação e a 

precificação da indenização poderão ser submetidas ao juízo arbitral. Nesta última 

hipótese, o árbitro poderá se valer dos critérios financeiro, contábil ou patrimonial 

para estabelecer o montante devido ao concessionário;

(vii) Nas hipóteses de encampação e de rescisão contratual, o procedimento 

arbitral poderá ser instaurado quando houver disputa quanto à indenização devida ao 

concessionário pelos eventuais prejuízos suportados com a ruptura abrupta do con-

trato. A nós, parece que esta indenização será composta: pelos danos emergentes 

relacionados aos investimentos ainda não amortizados, se for o caso; e pelos lucros 

cessantes, em razão do que ele deixou de ganhar e pelo custo do capital investido. 

New challenges of arbitration clauses in public contracts

Abstract: The core concern of this paper is the investigation of the matters that may be subject to arbitration 
in public service concession contracts. The concept of objective arbitrability within these contracts shall be 
analyzed, specially in what concerns the peculiarities involved in the preparation of arbitration clauses in 
long term contracts.

Keywords: Administrative law. Arbitration. Concession contracts. Financial and economic balance. 
Reversible assets. Administrative takeover. Contractual termination. 
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Resumo: O presente ensaio tem por objetivo investigar o regime jurídico do instituto da subconcessão de 
serviço público, previsto no art. 26 da Lei n° 8.987/1995. Com esse propósito, será investigada a natureza 
jurídica dos contratos celebrados em decorrência deste instituto entre concessionária e subconcessionária, 
a necessidade da realização de prévio procedimento licitatório a tais ajustes e a forma de remuneração do 
subconcessionário pela execução da parcela do serviço que lhe foi delegada.
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Introdução

A celebração de pactos concessórios transfere ao concessionário um plexo de 

cometimentos das mais diversas ordens. São obrigações de construção, de opera-

ção, de manutenção, de expansão, dentre outras, as quais exigem que o particular 

detenha diversas expertises. Razão porque, não raro, os agentes econômicos que 

têm o propósito de explorar uma infraestrutura pública ingressam na concorrência por 

este mercado público consorciado. É dizer, celebram um negócio jurídico cooperativo 

com outras sociedades, cada qual com uma expertise distinta e complementar, que 

tem por objetivo atender às capacidades técnicas e financeiras exigidas para bem 

executar módulos concessórios. Ou, o que é ainda mais comum, o próprio instru-

mento convocatório exige que os licitantes constituam uma Sociedade de Propósito 

Específico para esse fim – o que, aliás, é mandatório na contratação de Parcerias 

Público-Privadas. 

Porém, a despeito dessa conjugação de esforços, casos há em que, ainda 

assim, o concessionário precisa se valer de terceiros para a execução do objeto da 

concessão. Mais que isso, a própria lógica do pacto concessório é predicadora da 

execução de parcelas do seu objeto por terceiros. São nesses quadrantes que se 

insere o instituto da subconcessão de serviço público, previsto no art. 26 da Lei  

n° 8.987/1995. Eis o objeto do presente estudo. Mais especificamente, neste en-

saio, pretendo investigar o regime jurídico dos contratos celebrados entre as partes, 
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que resultam de uma subconcessão de serviço público, a necessidade da realização 

de procedimento licitatório prévio a tais ajustes e a quem caberia realizar tais proce-

dimentos (se ao poder concedente ou ao concessionário) e, por fim, a natureza da 

remuneração dele resultante (se houver). O referido exame se justifica por duas or-

dens de razão. Primeiro, porque, na prática, tal instituto causa espécie tanto ao poder 

público, quanto à iniciativa privada, que não sabem ao certo os limites para sua apli-

cação. Segundo, porque essa temática ainda é pouco abordada em sede doutrinária. 

Para esse fim, o presente ensaio está estruturado da seguinte forma: em primei-

ro lugar, retornarei ao tema da necessidade de os contratos administrativos serem 

celebrados intuitu personae, nota característica que interditaria a delegação parcial 

de parcela do seu objeto; num segundo momento, procurarei identificar a natureza 

jurídica dos contratos decorrentes destes ajustes, para o que me valerei das caracte-

rísticas das outras modalidades de contratação realizadas pelos concessionários; em 

prosseguimento, abordarei a necessidade da realização de procedimentos licitatórios 

prévios a tais ajustes, o que vem sendo objeto de questionamento pelos órgãos 

de controle; por fim, pretendo investigar a natureza da remuneração percebida pelo 

subconcessionário. O texto será encerrado, por meio da sumarização de conclusões 

objetivas. 

1 Ainda o “mito” da natureza personalíssima dos contratos 
administrativos

O tema objeto do presente estudo tem a ver com os alicerces dogmáticos 

da Teoria Geral dos Contratos Administrativos no Brasil. É que, desde a edição do 

Decreto-Lei n° 2.300/1961 (diploma normativo que precedeu à Lei n° 8.666/1993), o 

ordenamento jurídico brasileiro encampou o entendimento doutrinário no sentido de 

que o “contrato administrativo” seria toda avença de que a Administração Pública é 

parte, a qual se submete a um regime jurídico exorbitante ao Direito Privado (não ex-

tensível ao contratado privado).2 Mais especificamente, de que se trataria de negócio 

1 Eis o dispositivo que consagrou essa sistemática: Art. 48. O regime jurídico dos contratos administrativos, 
instituído por este decreto-lei, confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativade: I - modificá-los 
unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público; II - extingüi-los, unilateralmente, 
nos casos especificados no inciso I do art. 69; III - fiscalizar-lhes a execução; IV - aplicar sanções motivadas 
pela inexecução, total ou parcial, do ajuste. 

2 Para Hely Lopes Meirelles: “Contrato privado é o celebrado entre particulares, sob a égide do Direito Privado, 
em que prevalecem a igualdade jurídica entre as partes e, via de regra, a informalidade. Contrato semipúblico 
é o firmado entre a Administração e particular, pessoa física ou jurídica, com predominância das normas 
pertinentes do Direito privado, mas com as formalidades previstas para os ajustes administrativos e relativa 
supremacia do Poder Público. Contrato administrativo típico a Administração só realiza quando dele participa 
como Poder Público, derrogando normas de Direito Privado e agindo publicae utilitatis causa, sob a égide do 
Direito Público” (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. São Paulo: Malheiros, 1991, 10. 
ed., p. 156).
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jurídico disciplinado por um regime jurídico assimétrico (verticalizado) e único (que 

não comportaria modulações). Esse entendimento doutrinário restou consagrado no 

artigo 2°, da Lei n° 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações), dispositivo que impõe a 

obrigatoriedade da aplicação de um regime único a “todo e qualquer ajuste entre 

órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo 

de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 

seja qual for a denominação utilizada”. 

Nada obstante, o referido entendimento parte de uma equivocada (e simplifica-

dora) transposição da doutrina francesa construída no início do século XX a propósito 

do regime jurídico-administrativo. Trata-se de concepção atrelada a uma das vertentes 

de pensamento da Escola de Bordeaux, capitaneada pioneiramente por Gaston Jezé.3 

De acordo com o referido autor, no contexto permeado pelo advento de um Estado 

Social, toda vez que se estiver diante de uma atividade considerada serviço público, 

sobre ela incidirá um regime especial, um plexo de prerrogativas, voltado à sua regu-

lar execução. Ainda para Jezé, esse regime jurídico especial pressuporia as seguintes 

características: (i) a titularidade de tais atividades pelo Estado; (ii) a interdição de 

sua prestação em regime de liberdade, só sendo admitida a sua prestação por parti-

culares recebedores de uma outorga específica do poder público; e (iii) a sujeição de 

todas as relações contratuais de que o Estado seja parte a um regime jurídico único, 

fortemente regulado e pautado por prerrogativas publicísticas (publicatio).4

Porém, como bem diagnosticado por Fernando Dias Menezes de Almeida,5 

em tese de livre docência apresentada no ano de 2011 à Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, o pensamento do referido autor francês era no sentido 

de conferir a prerrogativa de alteração unilateral a contratos que veiculavam serviços 

públicos, e não a qualquer avença celebrada pelo Poder Público. Isto porque, nas 

suas palavras “a mutabilidade do modo de ser do serviço público, enquanto objeto 

contratual, não decorre do contrato, mas, sim, de normas extracontratuais, material-

mente legislativas, que, acompanhando um imperativo constitucional de manutenção 

da prestação de um serviço público adequado às necessidades da população, têm 

que mudar, para manterem-se atualizadas”. Dito em outros termos, de acordo com o 

3 V. JÈZE, Gaston. Princípios generales del derecho administrativo. T. II. 6 v. Trad. Julio N. San Millan Almargo. 
Buenos Aires: Depalma, 1948.

4 Para uma ampla contextualização das principais características dos serviços públicos, V. MARqUES NETO, 
Floriano de Azevedo; GAROFANO, Rafael Roque. Notas sobre o conceito de serviço público e suas configurações 
na atualidade. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 46, p. 63-77, abr./
jun. 2014. 

5 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de Teoria do contrato administrativo: uma abordagem histórico evolutiva 
com foco no direito brasileiro. São Paulo: [s.n.], 2011. V. ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Contrato 
administrativo no Brasil: aspectos críticos da teoria e da prática. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo 
Horizonte, ano 1, n. 1, p. 125-139, mar./ago. 2012. 
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referido autor, o que muda é a forma de prestação do serviço público; o contrato se 

altera, apenas, para garantir-se a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro. 

E isso faz toda a diferença. É que não se trata de uma prerrogativa contra-

tual inerente a um regime jurídico único atrelado a todos os contratos de que a 

Administração Pública é parte. De rigor, o que justificaria a sua alteração unilateral, 

pelo Poder Público, seria o fato de as circunstâncias exógenas ao pactuado serem 

cambiantes, e não a existência de um regime contratual único. Porém, não foi essa 

a concepção adotada pelo ordenamento jurídico pátrio. A Lei n° 8.666/1993, na qua-

lidade de norma geral sobre a matéria, “engessa” o regime de todos os contratos 

administrativos, na medida em que tem aplicação subsidiária para além dos módulos 

contratuais a que se refere. Essa previsão normativa importa: (i) na impossibilidade 

de a ação administrativa ser modulada, de acordo com sua finalidade; e (ii) no aumen-

to dos custos de transação6 dos contratos celebrados com o Poder Público. 

Daí porque estou de pleno acordo – como, resto, vem, cada vez mais, aconte-

cendo – com os percucientes ensinamentos de Floriano de Azevedo Marques Neto,7 

para quem existiria, no Brasil, uma verdadeira “maldição do regime jurídico único”, 

a qual “recai também sobre os contratos administrativos”. Ainda de acordo com o 

referido autor, “embora possamos cogitar de uma enormidade de tipos de contratos 

de que o poder público pode participar, nosso Direito Administrativo (aqui, não só a 

doutrina, mas também a lei), procura reduzir tudo a um único regime contratual”. No 

mesmo sentido, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara8 asseveram que

o fato é que não há fundamento, na Constituição brasileira de 1988, a 
amparar a pressuposição de uniformidade do regime nuclear dos con-
tratos públicos. O Congresso Nacional recebeu competência legislativa 
para editar normas gerais de contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas (cf. art. 22, XXVII), mas é uma distorção 
vislumbrar aí a opção constitucional por normas gerais uniformizadoras 
de todas essas contratações.

De fato, hodiernamente, a multiplicidade de módulos contratuais celebrados 

pela Administração Pública, especialmente os de natureza convencional (v. g. con-

vênios, consórcios, contratos de programa), decorrente da “contratualização”9 da 

6 COASE, Ronald H. O problema do custo social. Tradução de Francisco Kümmel F. Alves e Renato Vieira Caovilla; 
revisão técnica de Antônio José Maristrello Porto e Marcelo Lennertz. Revista de Direito Público da Economia – 
RDPE, Belo Horizonte, ano 7, n. 26, abr./jun. 2009.

7 MARQUES NETO. Do contrato administrativo à Administração Contratual. Revista do Advogado, p. 77.
8 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Uma crítica à tendência de uniformizar com princípios o 

regime dos contratos públicos. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 11, n. 41, 
p. 572, jan./mar. 2013.

9 Sobre o tema, Odete Medauar leciona que: A expansão de tais figuras foi de tal monta a partir de 1990, que, 
além da expressão, governar por contrato, surgiram outras, por exemplo: Administração pactualista, direito 
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atividade administrativa, impede a incidência de um regime jurídico uniforme a esses 

ajustes. 

Esse vezo doutrinário e legislativo, para o que aqui importa, tem por conse-

quência prática ser contrário às inovações carreadas pela lógica dos contratos de 

concessão. É dizer, boa parte da malversada interpretação destes ajustes pressupõe 

a existência de um embate entre a Lei nº 8.666/1993 (que traria esse regime jurí-

dico único) e a Lei nº 8.987/1995. Aquela seria “boa”; esta, “má”. Trata-se de um 

conflito imaginário; inexistente. E isso pelo simples fato de que tais diplomas cuidam 

de modelos contratuais absolutamente diferentes, razão pela qual devem conviver de 

forma paralela e pontualmente subsidiária, sem que um subverta a lógica do outro. 

Isto porque o “grande perigo de se mesclar o regime da Lei nº 8.666/93 e aquele do 

contrato de concessão é, pois, exagerar na dose e acabar esvaziando a concessão, 

transmutando-a numa prestação de serviços que, se assim o for, deveria acompanhar 

in totum o modelo tradicional”.10

Pois bem. Para os fins do presente estudo, destaque-se que uma das principais 

características desse regime jurídico-administrativo está ligada à ideia de que os con-

tratos administrativos possuiriam caráter intuitu personae. Ou seja, de que tais ajus-

tes são pactuados em razão das características pessoais do contratado – as quais 

seriam aferidas, por ocasião do procedimento licitatório.11 Esse entendimento tem 

origem na sistemática prevista da Lei nº 8.666/1993 segundo a qual a modificação 

do polo subjetivo do contrato – por meio da subcontratação, associação do contrata-

do com outrem, cessão, transferência, fusão, cisão, ou incorporação, não admitidas 

no edital e no contrato –, daria ensejo à sua rescisão unilateral pelo Poder Público.12 

administrativo cooperativo, contratualização das políticas públicas. Muitas dúvidas surgiram, e ainda existem, 
ao se cogitar do tratamento jurídico desse modo de atuar, em especial no tocante ao enquadramento das novas 
figuras na categoria dos contratos administrativos. Há corrente que nega a natureza de contrato a tais módulos, 
sobretudo por lhes faltar uma aventada contraposição de interesses que seria, nesta visão, a essencial 
característica dos contratos. No entanto, situando-se nas obrigações recíprocas o elemento fundamental dos 
contratos, as novas figuras, sem dúvida, podem ser vistas como tipos contratuais, com regime jurídico público 
(de regra), embora diferente, em muitos pontos do regime aplicado aos contratos administrativos clássicos.  
A título de exemplo, pode-se mencionar o tratamento dado aos consórcios públicos no ordenamento brasileiro, 
atribuindo-lhes natureza contratual, embora ausente a contraposição de interesses; os consórcios públicos, no 
Brasil, envolvem a realização de atividades de interesse comum de dois ou mais entes federativos, todas as 
pessoas jurídicas públicas, inexistindo, assim, interesses contrapostos. Na França, a maior parte das novas 
figuras contratuais são consideradas contratos pelo Conselho de Estado, como expõe a citada autora, na 
mesma obra (MEDAUAR, Odete. Nota sobre a contratualização na atividade administrativa. Revista de Contratos 
Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 241-249, mar./ago. 2012). 

10 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. A (re)afirmação do equilíbrio econômico-
financeiro das concessões. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 47,  
p. 125-151, jul./set. 2014, p. 141.

11 Nesse sentido, eram os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles: O Contrato administrativo é sempre consensual 
e, em regra formal, oneroso, comutativo e realizado intuitu personae. (...) é intuitu personae porque seve ser 
executado pelo próprio contratado, vedadas, em princípio, a sua substituição por outrem ou a transferência do 
ajuste (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, p. 194).

12 Nesse sentido, Toshio Mukai: Portanto, a leitura do inciso VI do art.78 não pode infringir o princípio da vedação 
da sub-rogação das obrigações e, em especial, o da vedação da subcontratação, cessão ou transferência 
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De acordo com esse entendimento, em razão da pessoalidade que envolveria a 

celebração de contratos com a Administração, as alterações subjetivas nestes instru-

mentos dariam origem a uma nova relação jurídica, com outro agente que não teria 

participado do procedimento licitatório. Tratar-se-ia, portanto, de alteração contratual 

violadora do princípio da isonomia.13 Dito em outros termos, se Administração reali-

zou uma licitação para selecionar a proposta mais vantajosa, escolhendo um licitante 

específico, não poderia, a posteriori, admitir que outro agente econômico, estranho a 

esse procedimento, executasse o contrato.14

Nessas hipóteses, o contrato administrativo deveria ser rescindido, unilateral-

mente, pela entidade contratante, o que poderia acarretar na aplicação de sanções 

administrativas aos contratados (v. g. advertência, multa, suspensão temporária 

de participação em licitações, impedimento de contratar com a Administração e a 

declaração de inidoneidade do contratado).15 Além disso, tais condutas permitiriam 

totais do objeto contratual (MUKAI, Toshio. Licitações e contratos públicos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, 
p. 120). Da mesma forma, Sidney Bittencourt: Também a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
a transferência (total ou parcial), bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, figuras específicas do Direito 
da Empresa, poderão acarretar a rescisão, na ausência de prévia permissão no instrumento convocatório e no 
contrato, devido a incerteza que essas mudanças na constituição do contratado poderão provocar na relação 
contratual que, relembre-se, buscou, na sua origem, com a habilitação preliminar, a celebração com uma 
empresa, em que, em função das ditas alterações, não mais existe (BITTENCOURT, Sidney. Licitação passo 
a passo: comentando todos os artigos da Lei nº 8.666/1993 totalmente atualizada, levando também em 
consideração da Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece tratamento diferenciado às microempresas 
e empresas de pequeno porte nas licitações públicas. 6 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 535).

13 Tal entendimento é defendido por Jessé Torres Pereira Junior: Fica claro, portanto, que dará causa à rescisão 
do contrato qualquer ato que implique substituição do contratado por outra pessoa, ainda que esta signifique 
desdobramento daquele, como ocorre na incorporação, na fusão e na cisão, irrelevante que as sociedades 
resultantes assumam todos os direitos e obrigações da que foi incorporada, fundida ou cindida. A ratio está em 
que a empresa substituta, não tendo participado da licitação, não teve sua habilitação aferida, nem disputou 
preço com os demais concorrentes, sendo, portanto, uma estranha a Administração (PEREIRA JUNIOR. Jessé 
Torres. Comentários à lei de licitações e contrações da Administração Pública.  5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002, p. 717). No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União já se posicionou no sentido “de que, em 
contratos administrativos, é ilegal e inconstitucional a sub-rogação da figura da contratada ou a divisão das 
responsabilidades por ela assumidas, ainda que de forma solidária, por contrariar os princípios constitucionais 
da moralidade e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), o princípio da supremacia do interesse 
público, o dever geral de licitar (art. 37, XXI da Constituição) e os arts. 2º, 72 e 78, do inciso VI da Lei 8.666/93 
(TCU. Acórdão 1419/2003 – Plenário. Ata 37/2003 – Plenário Sessão 24/09/2003 Aprovação 1/10/2003 
Dou 03/10/2003 - Página 0).

14 Esse, aliás, já foi o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), que o consagrava nos seguintes 
termos: a alteração subjetiva dos contratos administrativos representa fraude direta à ordem constitucional 
positiva e à legislação infraconstitucional no que toca ao dever de licitar. Essa situação seria veiculadora, ainda, 
de iminente risco para a Administração, já que a empresa subcontratada, por ser escolhida pela Contratada, 
não sofreria, necessariamente, análise dos critérios exigidos para contratação com o Poder Público, como, 
por exemplo, idoneidade, qualificações técnica e econômico-financeira, habilitação jurídica e, entre outros, 
regularidade fiscal. (TCU. Acórdão 1368/2004 – Plenário. Ata 33/2004 – Plenário Sessão 08/09/2004 
Aprovação 5/09/2004. DOU 16/09/2004)

15 Veja-se o dispositivo: Art.87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I- advertência; II- multa, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato; III- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV- declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
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que a entidade contratante: (i) assumisse, de forma imediata, o objeto do contrato;  

(ii) realizasse a ocupação do local; e (iii) executasse as garantias contratuais, ou 

retivesse os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados pelo 

contratado.16 Todas essas consequências jurídicas decorrem do disposto no art. 78, 

inciso VI, da Lei n° 8.666/1993, cuja redação é a seguinte: 

Art.78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

(...) VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação 
do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; (grifamos)

Essas são as razões pelas quais ainda se atribui o caráter intuitu personae 

como nota característica dos contratos administrativos. Tal entendimento, contudo, 

não me parece o melhor. É que a própria interpretação, literal e contrario sensu do 

referido dispositivo, vai, justamente, no sentido oposto. Explico: a ratio do referido 

normativo é a de que, se não houver a interdição no contrato, nem no instrumento 

convocatório, tal expediente (de subcontratação) é, expressamente, autorizado pelo 

ordenamento jurídico. Assim é que, à luz do ordenamento jurídico pátrio, não há que 

falar no dever de o contratado pela Administração Pública executar o objeto contratual 

pessoalmente. 

Mas não é só. A licitação tem por escopo a seleção, por meio de um procedimen-

to administrativo pautado pelos princípios da isonomia, da verdade real e da morali-

dade, da melhor proposta de um dos licitantes que estão competindo para contratar 

com a Administração. É dizer, por meio desse procedimento, o Poder Público tem 

por objetivo selecionar a “melhor proposta”, e não o “melhor contratado”. Ou seja, 

o referido procedimento visa a selecionar um parâmetro qualitativo de bem ou do 

serviço, e não um contratado em especial. Um exemplo ilustra o ponto: como expõe 

Fábio Barbalho Leite,17 nas licitações que se utilizam do tipo “menor preço”, na forma 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

16 Esse é o entendimento, por exemplo, de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Todos os contratos para os quais a 
lei exige licitação são firmados intuitu personae, ou seja, em razões das condições pessoais do contratado, 
apuradas no procedimento da licitação. Não é por outra razão que a Lei nº 8.666/1993, no artigo 78, VI, 
veda a subcontratação, total ou parcial, do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial; essas medidas somente são possíveis se expressamente previstas no edital 
de licitação e no contrato. Além disso, é vedada a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução 
do contrato (...) Todas essas medidas constituem motivos para a rescisão unilateral do contrato, sujeitando, 
ainda, o contratado, às sanções administrativas previstas nos artigos 87 e às conseqüências assinaladas no 
artigo 80 (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 267).

17 LEITE, Fabio Barbalho. A licitude da cessão de contrato administrativo e operações similares e o mito do 
personalismo dos contratos administrativos. Boletim de Licitações e Contratos – BLC. ago. 2005. 
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do artigo 45, §1º, I, da Lei nº 8.666/1993, embora vários licitantes possam restar, 

objetivamente, habilitados, será declarado vencedor aquele que tiver  apresentado o 

menor preço. Em prosseguimento, o referido autor afirma que “o contrato administra-

tivo atrela-se, pois, não propriamente à pessoa do contratado (o qual, no mais das 

vezes em certames do tipo menor preço, não é considerado o único capaz de dar 

exequibilidade ao escopo contratual: todos os licitantes habilitados o são), mas, sim, 

à objetividade da proposta vencedora”. 

Do mesmo modo, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, 

em razão de alterações subjetivas nos contatos administrativos. Sobre o referido 

princípio, já se tornou célebre o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello,18 

segundo o qual a discriminação instituída pela Administração Pública só é legítima 

em face da: (i) existência de diferenças nas situações de fato a serem reguladas 

pelo direito (ii) adequação (correspondência) entre o tratamento discriminatório e as 

diferenças entre as situações de fato; e (iii) adequação (correspondência) entre os 

fins objetivados pelo discrímen e os valores consagrados pelo ordenamento jurídico. 

Sobre tema, Luis Roberto Barroso19 leciona que

a regra isonômica (na vertente do tratamento desigual) e outros interes-
ses prestigiados constitucionalmente exigem que se recorra à ideia de 
proporcionalidade. Somente assim se poderá obter um equilíbrio entre 
os valores a serem preservados (...). Vê-se, assim, que é possível discri-
minar em prol dos desfavorecidos economicamente, em detrimento dos 
mais abonados. Mas o tratamento desigual há de encontrar limites de 
razoabilidade para que seja legítimo.

É o que ocorre nas hipóteses de alteração subjetiva dos contratos administrati-

vos. Não se viola o princípio da isonomia, na medida em que o vencedor do certame 

tem para si transferido um plexo de posições jurídicas que o diferencia dos demais 

licitantes. Ingressa, pois, em seu patrimônio a titularidade de direitos e obrigações 

específicos de um contratado da Administração Pública. Nessa qualidade (que já 

o desiguala dos demais licitantes), eventual discrímen em face si não representa 

violação ao princípio da isonomia, o qual foi observado, ex ante, quando da disputa 

entre os interessados no âmbito do procedimento licitatório. Além disso, não se 

pode olvidar que tais espécies de modificações subjetivas contratuais podem melhor 

atender o interesse público. “Isso pode ocorrer, por exemplo, nas hipóteses em que 

o cedente transfere a prestação objeto do contrato para um cessionário que esteja 

18 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
1993. p. 10.

19 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 270.
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em melhores condições financeiras, ou que detenha maior expertise em determinado 

setor econômico”.20

Assim é que todos esses valores terão de ser equacionados, pela própria 

Administração Pública, que terá de aquiescer, expressamente, com essa alteração 

na relação jurídica contratual, seja da figura do seu contratado, seja da transferência 

parcial de seu objeto. De acordo com Floriano de Azevedo Marques Neto,21 tal ato 

de avaliação do Poder Público deve considerar se: (i) inexiste norma legal vedando a 

cessão para aquele contrato em especial; (ii) o objeto do contrato permite a cessão; 

(iii) o certame licitatório que antecedeu a contratação não oferece óbice; (iv) o cessio-

nário reúne as condições pessoais para assegurar a continuidade e a ultimação da 

execução; (v) as cláusulas contratuais não proíbem expressamente a cessão. 

São, pois, nesses quadrantes que se insere o instituto da subconcessão de 

serviço público, pois que ele representa o trespasse de parcela do serviço que foi 

delegado ao concessionário para outrem. Expediente que, à luz do mito da natureza 

intuitu personae dos contratos administrativos – gênero de que o contrato de conces-

são é espécie –, seria interditado pelo ordenamento jurídico. Ora, se assim já não se 

passa com tradicionais contratos de empreitada regidos pela Lei n° 8.666/1993, com 

muito mais razão tal “mito” não poderá ser transposto para os módulos concessórios 

por duas ordens de razão. A primeira, porque a própria Lei n° 8.987/1995, em diver-

sos dispositivos (art. 26, 27, 28), reconhece a necessidade da alteração subjetiva 

desses ajustes. A segunda diz com a própria natureza desses ajustes. É que, por se 

tratar de ajustes de prazo diferido, as mudanças porque passam a própria prestação 

dos serviços públicos (corolários do princípio da atualidade) podem justificar que o 

concessionário se valha do auxilio de terceiros para a sua prestação. Porém, isso não 

pode importar em fraude ao procedimento licitatório, nem, tampouco, numa contrata-

ção que interfira na qualidade do serviço delegado. Aspectos estes que serão objeto 

dos próximos itens. 

2 O regime jurídico do contrato decorrente de uma 
subconcessão de serviço público

Como é cediço, a principal característica dos módulos concessórios diz com a 

transferência da gestão empresarial da infraestrutura pública para o concessioná-

rio. Assim é que, enquanto, no contrato de empreitada tradicional (regido pela Lei  

20 FREITAS, Rafael Véras de. O regime jurídico do ato de transferência das concessões: um encontro entre a 
regulação contratual e a extracontratual. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 13,  
n. 50, p. 167-196, abr./jun. 2015.

21 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A cessão de contrato administrativo entre estado e município como 
alternativa para evitar a interrupção de obras públicas. Boletim de Direito Administrativo – BDA. jul. 1996. 

RBINF_10_MIOLO.indd   83 19/12/2016   13:52:39



R. bras. de Infraestrutura – RBINF | Belo Horizonte, ano 5, n. 10, p. 75-101, jul./dez. 201684

RAFAEL VéRAS DE FREITAS

n° 8.666/1993), o contratado se encontra vinculado às diretrizes do projeto  básico 

(art. 6°, IX, da Lei n° 8.666/1993), nos contratos de concessão, a ele é atribuí-

do o “risco” pela gestão empresarial do projeto concessionário (art. 2°, II, da Lei  

n° 8.987/1995). Assim se passa, porquanto, se, por um lado, tais ajustes conferem 

ao particular autonomia para a gestão de uma atividade estatal, de outro, lhe faz 

assumir riscos de diferentes ordens (v. g. o percebimento de tarifas pelos usuários). 

Tanto assim o é que o art. 25 da Lei n° 8.987/1995 prescreve que “incumbe à con-

cessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os 

prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fis-

calização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

Sem embargo desta sistemática, fato é que não se interdita que o concessioná-

rio se valha da cooperação de terceiros para levar a efeito a prestação do serviço que 

lhe foi cometido. Daí porque a Lei n° 8.987/1995 prescreve um sistema de contra-

ções realizadas pelo concessionário, que é composto pelos módulos contratuais da 

subcontratação, da transferência da concessão e da subconcessão, cada qual com 

um regime jurídico distinto. 

A subcontratação, prevista no artigo 25, §1º, da Lei nº 8.987/1995 correspon-

de à contratação de terceiros para a realização de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço concedido, bem como para a implementação de projetos 

associados. Trata-se de negócio jurídico por meio do qual o concessionário contrata 

outro agente privado para o exercício de determinadas atividades não atreladas ao 

núcleo do serviço público que lhe foi delegado (v. g. limpeza, vigilância). Tais ajustes 

se prestam, ainda, a veicular a exploração de receitas extraordinárias (na forma do 

art. 11 da Lei n° 8.987/1995). Por não veicular parcela do serviço público, não se 

submete à mesma intensidade regulatória do contrato de concessão. Razão porque 

são despiciendas a prévia autorização do poder concedente e a realização de proce-

dimento licitatório22 previamente à sua celebração. A referida contratação é regida 

pelo Direito Privado, mas, por se tratar de um contrato celebrado no âmbito de uma 

relação que veicula a prestação de um serviço público, é qualificado pela incidência 

de influxos regulatórios, uma espécie de contrato privado regulado. 

A transferência da concessão,23 prevista no art. 27 da Lei n° 8.987/1995, por 

sua vez, veicula negócio jurídico por meio do qual ocorre a alteração subjetiva do pac-

to concessionário, em decorrência de uma operação societária. De acordo com Maria 

22 AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Concessão de serviço público: distinção entre subcontratação, subconcessão, 
transferência da concessão e terceirização. Disponível em: <http://celc.com.br/pdf/comentarios/c2000/c24.
pdf>. Acesso em: 20 set. 2016.

23 Para os fins deste estudo, adotar-se-á o conceito de “transferência da concessão” como gênero, do qual a 
cessão de controle societário, seja para outros agentes econômicos (art. 27, caput, da Lei n° 8.987/1995), seja 
para os agentes financiadores (art.27, §§2°, 3° e 4°, introduzidos pela Lei n° 11.196/2005), seriam espécies, já 
que o regime jurídico dessas operações é o mesmo. 
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Sylvia Zanella Di Pietro24 “a transferência significa a entrega do objeto da  concessão 

a outra pessoa que não aquela com quem a Administração Pública celebrou o con-

trato”. Tal ato se consubstancia num ato bifásico, o qual “necessita de dois atos 

de natureza distinta, mas que somente produzirão os seus efeitos quando ambos 

forem realizados: um ato de direito comercial – a cessão de controle – e um ato 

administrativo – a autorização do concedente”.25 Por importar na própria alteração da 

figura do concessionário, o Poder Concedente só poderá com ele aquiescer se tal mu-

dança do contratado “não acarretar alterações às condições originalmente contrata-

das, conforme fixadas de acordo com parâmetros objetivos previstos no instrumento 

convocatório”.26

A subconcessão, por fim, se caracteriza pela transferência de parcela do ple-

xo de direitos e deveres decorrentes relação concessória do concessionário para 

outrem.27 Porém, nessa modalidade de contratação, o concessionário original man-

tém-se responsável pela qualidade e pelo desempenho da sua obrigação, apesar 

da transferência de parcela do objeto concedido para terceiros.28 Razão pela qual, 

neste módulo contratual, instala-se uma relação direta entre o poder concedente e 

o subconcessionário,29 relação esta que deve ter o restrito propósito de assegurar o 

cumprimento do regulamento da concessão, notadamente no que toca às obrigações 

de continuidade, universalização, adequação e modicidade tarifária. 

Para levar a efeito tal contratação, o ordenamento jurídico pátrio prescreve a 

observância do seguinte iter procedimental: (i) autorização contratual; (ii) autorização 

expressa do poder concedente; e (iii) realização de procedimento licitatório – desde 

que, adiante-se, ele se releve viável (a isso se voltará doravante). O referido módulo 

contratual tem previsão no art. 26 da Lei n° 8.987/1995, in verbis: 

24 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 114.

25 WALD, Arnold. Da competência das agências reguladoras para intervir da mudança de controle das empresas 
concessionárias. Boletim de Direito Administrativo – BDA, out. 2003.

26 Daí porque já tive a oportunidade de asseverar que: se ficar demonstrado, no bojo do processo administrativo 
de anuência, que o cessionário possui condições para prosseguir na execução do contrato, nos mesmos 
moldes que o cedente, não há que se cogitar de qualquer juízo de “conveniência e oportunidade” por parte 
do Poder Público. Trata-se, pois, de ato vinculado (FREITAS, Rafael Véras de. O regime jurídico do ato de 
transferência das concessões: um encontro entre a regulação contratual e a extracontratual. Revista de Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 13, n. 50, p. 167-196). 

27 Nesse sentido, Luiz Alberto Blanchet afirma que “o objeto da concessão é divisível em partes no que concerne 
à área abrangida pela concessão, por exemplo, e isto pode ser objeto da chamada subconcessão”. BLANCHET, 
Carlos Alberto. Concessão e permissão de serviços públicos: comentários à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
1995 e a Lei nº 9.074 de 07 de julho 1995. Curitiba: Juruá, 1995, p. 132.

28 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Da subconcessão e da transferência da concessão ou do controle societário 
da concessionária e o seu reflexo no contrato administrativo. Disponível em: <http://gomesdemattos.com.br/
artigos/pdf>. Acesso em: 21 set. 2016.

29 JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de serviços públicos: comentários às Leis nº 8.987 e 9.074, de 1995. São 
Paulo: Dialética, 1997, p. 279.

RBINF_10_MIOLO.indd   85 19/12/2016   13:52:39



R. bras. de Infraestrutura – RBINF | Belo Horizonte, ano 5, n. 10, p. 75-101, jul./dez. 201686

RAFAEL VéRAS DE FREITAS

Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato 
de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder conce-
dente.

§1º A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.

§2º O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da 
subconcedente dentro dos limites da subconcessão.

Nada obstante, para os fins do presente estudo, é necessária a investigação 

a propósito do regime jurídico de tal ajuste, se de direito público – permeado por 

exorbitâncias contratuais – ou se de direito privado – sob um viés de horizontalidade 

contratual. Trata-se de tema controvertido na doutrina pátria. 

De acordo com um primeiro entendimento, a subconcessão teria regime jurídico 

de direito público equiparável ao de um contrato administrativo típico. Nesse sentido, 

Arnold Wald, Luiza Rangel de Moraes e Alexandre de Moraes Wald30 afirmam que 

o instituto da subconcessão, diversamente do que ocorre na subcontrata-
ção, é regido pelo direito público, estabelecendo-se a relação jurídica en-
tre o subconcessionário e o Poder Concedente, na medida em que está, 
por força de lei, sub-rogado nos direitos e obrigações da subconcedente, 
nos limites da subconcessão.

Do mesmo modo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro31 leciona que “a subconcessão 

tem a mesma natureza pública do contrato de concessão (...). Por isso mesmo, a sub-

concessão se faz por contrato administrativo e não por contrato de direito privado”. 

Já um segundo entendimento, capitaneado por Marçal Justen Filho,32 é no sen-

tido de que 

o vínculo existente entre concessionário e subconcessionário não é qua-
litativamente idêntico ao que se produz quando participa o poder con-
cedente. É que o concessionário (subconcedente) não é investido de 
poderes públicos nem é incumbido de realizar o interesse público. Não 
dispõe de poderes exorbitantes e nem poderá pretender alterações unila-
terais no vínculo mantido com o subconcessionário.

Ainda de acordo com o referido autor “a relação jurídica entre concessionário 

e subconcessionário é de direito privado. Qualquer modificação nas condições da 

30 WALD, Arnold; MORAES, Luiza Rangel de; WALD, Alexandre de Moraes. O direito de parceira e a Lei de 
Concessões: análise das Leis nº 8.987/95 e 9.074/95 e legislação subsequente. São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 389. 

31 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 112-113.

32 JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de serviços públicos: comentários às Leis nº 8.987 e 9.074, de 1995. São 
Paulo: Dialética, 1997, p. 280.
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prestação do serviço, tal como pactuadas entre concessionário e subconcessionário, 

seguirá as regras do direito privado comum”.

Tenho para mim que assiste razão ao segundo entendimento. Isso porque, para 

que se caracterize um contrato administrativo, é necessária a observância do critério 

subjetivo, segundo o qual um de seus polos deve ser ocupado, necessariamente, 

por uma entidade política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), ou por uma 

entidade com personalidade jurídica de direito público (autarquias, agências regu-

ladoras, fundações de direito público). Trata-se de entendimento pacífico em sede 

doutrinária.33 Entendimento esse que vem evoluindo a ponto de não mais se admitir a 

celebração de contratos administrativos nem mesmo por empresas estatais (socieda-

des de economia mista e empresas públicas), em decorrência da sua personalidade 

jurídica de direito privado.34

Ora, se tal entendimento já vem sendo aplicado às entidades da administração 

indireta, com personalidade jurídica de direito privado, com muito mais razão ele 

deve ser estendido às avenças celebradas por concessionários de serviços públicos. 

Daí que não há como se cogitar de um contrato celebrado entre duas entidades com 

personalidade de direito privado (concessionária e subconcessionária) ser regido pelo 

direito público. Porém, tal contrato não pode ser celebrado, sem qualquer interveniên-

cia estatal, por realizar um trespasse de parcela do serviço delegado. 

Daí porque entendo que tais contratos possuem natureza jurídica de contrato 

privado regulamentado, pois sofrerão a incidência direta das normas regulamentares 

da concessão, principalmente no que toca aos parâmetros de execução do serviço 

delegado. É dizer, todas as normas contratuais, regulamentares e regulatórias que 

digam respeito ao núcleo do serviço delegado (neste caso, subconcedido) incidirão, 

diretamente, sobre esse ajuste celebrado entre concessionário de subconcessioná-

rio. Nesse quadrante, as potestades, por exemplo, da encampação, da declaração de 

caducidade, da intervenção, da fiscalização decorrentes do regime publicístico trazido 

pela Lei n° 8.987/1995 incidirão sobre tal contrato. Mas não só. Para além dessas 

exorbitâncias contratuais, sobre tais ajustes incidirá todo aparato regulamentar de-

corrente do Contrato de Concessão e das normas regulatórias, a serem expedidas 

pela agência reguladora competente. Tanto assim o é que os próprios quadrantes da 

33 Nesse sentido, Flávio Amaral Garcia leciona que “os contratos administrativos são ajustes celebrados entre 
um ente público e um particular com vistas à consecução de um interesse público ou, mesmo, de atividades 
administrativas inerentes ao funcionamento da Administração Pública. Submetem-se a regime jurídico próprio, 
que permite a utilização das cláusulas exorbitantes, as quais seriam consideradas ilícitas em uma relação 
contratual privada”. GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos administrativos: casos e polêmicas. São 
Paulo: Malheiros, 2016, p. 357. Do mesmo modo, V. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos 
administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 211-212.

34 ALMEIDA, Aline Paola C. B. Camara de. O regime licitatório das empresas estatais. In: JURUENA, Marcos. 
Direito Administrativo Empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 186. 
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subconcessão já devem estar delineados no contrato de concessão, como determina 

o art. 26, caput, da Lei n° 8.987/1995. 

Por outro lado, não há que se cogitar do estabelecimento de uma relação ver-

ticalizada entre concessionário e subconcessionário. Por mais que tal ajuste sofra o 

dirigismo contratual decorrente da sua veiculação de um serviço público, isso não faz 

com que ele se transforme num contrato administrativo – com todas as exorbitâncias 

que lhe são salientes. Trata-se do que Pedro Gonçalves35 denomina de “contato pri-

vado como objeto de regulação administrativa”. De acordo com o referido autor, “o 

trabalho das autoridades administrativas de regulação, dotadas de amplos poderes 

normativos acabou, em certas áreas da economia, por conduzir a um fenômeno de 

administrativização do contrato privado ou, como alguns também assinalam, a uma 

parcial substituição do direito privado do contrato pelo direito da regulação”. 

Assim é que o contrato celebrado entre o concessionário e o subconces sio nário 

terá um regime jurídico híbrido. Como o subconcessionário se sub-rogará em to dos os 

direitos e obrigações do subconcedente dentro dos limites da subconcessão (art. 26, 

§2°, da Lei n° 8.987/1995), será a ele transferido o plexo de prerrogativas e deveres 

atinente à relação de sujeição especial estabelecida para com o Poder Conce dente. 

Isso decorre do próprio regime jurídico da sub-rogação, previsto no art. 349 do Código 

Civil, cuja redação é a seguinte “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o 

devedor principal e os fiadores”. 

Bem lido o dispositivo sob a lente da relação jurídica concessória a transfe-

rência que é levada a efeito para o patrimônio do subconcessionário diz com as 

prerrogativas e deveres atrelados à prestação do serviço público. Nesse sentido, por 

exemplo, o subconcessionário será autorizado a praticar atos executórios em procedi-

mentos de desapropriação (art. 3° do Decreto-Lei n° 3365/1941). Por outro lado, este 

agente não poderá prestar a parcela do serviço que lhe foi delegado em contrarie dade 

com o padrão de serviço adequado veiculado no contrato de concessão principal.  

O equilíbrio dessas prerrogativas e sujeições deverá ser realizado na modelagem do 

pacto celebrado entre concessionário e subconcessionário. Mas, friso: ainda que tais 

previsões não tenham sido entabuladas pelas partes, a incidência do regime jurídico 

do serviço público incidirá, automaticamente, sobre tais ajustes. 

Isso não autoriza, entretanto, que o concessionário exerça potestades em face 

do subconcessionário. Assim não se passa, por se tratar de um ajuste celebrado 

entre duas pessoas jurídicas de direito privado, o que, por si só, afasta o regime 

jurídico dos contratos administrativos, que só se aplica às avenças “entre órgãos ou 

35 GONçALVES, Pedro António P. Costa. Regulação administrativa e contrato. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 35, p. 105-141. 
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entidades da Administração Pública e particulares” (art. 2° da LGL). Daí porque, no 

âmbito da relação entre particulares, tenho para mim que este contrato será regido 

pelo normativo que disciplina o contrato de prestação de serviços (disciplinado pelo 

art. 599 a 609 do Código Civil), no que lhe for compatível, negócio jurídico regido pela 

autonomia da vontade e pela simetria entre as partes contratantes. 

Outra questão que causa espécie nesta temática diz com a natureza jurídica 

do ato de “anuência expressa” do Poder Concedente quanto à subconcessão. Tenho 

para mim que, caso haja autorização contratual, o ato administrativo de autorização, 

a ser expedido pelo poder concedente, será vinculado. É dizer, se ficar demonstrado, 

no bojo do processo administrativo de anuência, que o subconcessionário possui 

condições para prosseguir na execução da parcela do objeto contratual que lhe foi 

delegado, nos mesmos moldes que o concessionário, não há que se cogitar de qual-

quer juízo de “conveniência e oportunidade” por parte do Poder Público.36 Isto porque 

a avaliação que o Poder Concedente deverá realizar será atrelada a um padrão de 

qualidade do serviço público veiculado no contrato de concessão – instrumento que, 

previamente, já previu tal possibilidade. Trata-se de hipótese em que a discricionarie-

dade administrativa é “reduzida a zero”, ou seja, quando a única decisão possível for 

aquela que não viola o ordenamento jurídico. Sobre tal temática, são os já clássicos 

ensinamentos de Mariano Bacigalupo37 segundo os quais 

en efecto, se puede dar el caso de que – no obstante la naturaleza dis-
crecional (in abstracto) de la decisión administrativa impugnada – solo 
sea posible considerar conforme a Derecho una única solución, al ser 
cualquier outra imaginable en el caso concreto incompatible con la Cons-
titución o el Derecho, esto es, con derechos o principios constitucionales 
o principios generales del Derecho. Son éstos los casos en los que la 
doctrina alemana habla de una reducción a cero (o contracción o desapar-
ción) de la discrecionalidad (Ermessensreduzierung auf Null).

Diante do exposto, é de se concluir esse item no sentido de que: (i) o contrato 

decorrente de uma subconcessão celebrado ente concessionário e subconcessio-

nário deverá ser regido pelo direito privado; (ii) nada obstante, por se tratar de um 

contrato que veiculada parcela de um serviço público, submeterá aos influxos regu-

latórios e regulamentes do serviço público; (iii) daí porque singelamente denominei 

tal ajuste de “contrato privado regulamentado”; e (iv) o ato de anuência expressa do 

36 Já pude me manifestar, nos mesmos termos, a propósito do ato de transferência da concessão. FREITAS, 
Rafael Véras de. O regime jurídico do ato de transferência das concessões: um encontro entre a regulação 
contratual e a extracontratual. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 13, n. 50, 
p. 167-196, abr./jun. 2015. 

37 BACIGALUPO, Mariano. La discrecionalidad administrativa: (estructura normativa, control judicial y límites 
constitucionales de su atribución). Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 89. 

RBINF_10_MIOLO.indd   89 19/12/2016   13:52:40



R. bras. de Infraestrutura – RBINF | Belo Horizonte, ano 5, n. 10, p. 75-101, jul./dez. 201690

RAFAEL VéRAS DE FREITAS

poder concedente à subconcessão se configura como um ato administrativo vincu-

lado, que se encontra atrelado à adequada prestação do serviço público.

3 A necessidade da realização de procedimento licitatório 
prévio às subconcessões

Nada obstante a sistemática atrelada a tais ajustes ser de um contrato privado 

celebrado entre dois particulares, o art. 26, §1°, da Lei n° 8.987/1995 prescreve 

que “a outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência”. Para o 

que aqui importa, ter-se-á de investigar se tal previsão é mandatória, ou se comporta 

exceções. 

Pois bem. Como é de trivial sabença, o objetivo da licitação é a seleção da pro-

posta mais vantajosa para a celebração de contratos com a Administração Pública. 

Porém, o procedimento licitatório não pode ser considerado um fim em si. Não se 

cogita mais de admitir-se a instauração de todo o trâmite burocrático que permeia 

tal certame se ele for desnecessário, antieconômico, ou imprestável à seleção do 

melhor “padrão” de serviço que será prestado ao Poder Público. Mesmo porque, por 

se tratar de um “procedimento administrativo”, a ele se aplica o princípio da verdade 

real, de acordo com o qual “o administrador deve se valer da verdade efetiva, real, 

independente de se ater às provas e elementos do processo”.38 Diferentemente do 

processo judicial, que busca a verdade formal, que está nos autos, no âmbito dos 

processos administrativos – de que o processo licitatório é espécie –, o Poder Público 

deve aferir a realidade fenomênica.39

Nesse quadrante, o procedimento licitatório só será exigível se atender aos 

postulados básicos do princípio da proporcionalidade, isto é, se for adequado, neces-

sário e proporcional em sentido estrito.40 Se for adequado a atingir os fins perseguidos 

38 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Princípios do Processo Administrativo. Fórum Administrativo de Direito 
Público – FA, Belo Horizonte, ano 4, n. 37, mar. 2004. 

39 Juan Carlos Cassagne aborda exatamente esse ponto: A diferencia de lo que acontece en el proceso judicial 
donde el juez circunscribe su función jurisdiccional a las afirmaciones y pruebas aportadas por las partes, 
siendo ellas el único fundamento de la sentencia, en el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige 
e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material, con prescindencia o no de lo alegado y 
probado por el administrado. De esta manera, el acto administrativo resulta independiente de la voluntad de 
las partes, a la inversa de lo que acontece en el proceso judicial, donde el acuerdo de los litigantes obliga aI 
juez . El principio de la verdad material y objetiva ha sido introducido en la ley de procedimientos administrativos 
vigente en el orden nacional y aparece reconocido en algunas leyes provinciales (CASSAGNE, Juan Carlos. 
Derecho Administrativo II. Edición actualizada. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p. 321).

40 Já se tornaram clássicos os ensinamentos de Luis Roberto Barroso a propósito desse princípio: Assim é que 
dele se extraem os requisitos (a) da adequação, que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se 
mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; (b) da necessidade ou exigibilidade, que impõe a verificação 
da inexistência de meio menos gravoso para atingimento dos fins visados; e (c) da proporcionalidade em 
sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se é justificável 
a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos (BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da 
Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
p. 209).
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pelo Poder Público ao iniciar tal procedimento; se for o meio menos gravoso aos 

administrativos, na medida em que pode representar a paralisação de um serviço 

administrativo, ou de um serviço público prestado à população; e se os benefícios 

da sua realização superarem os custos pela instauração desse procedimento. Não 

foi por outra razão que o próprio ordenamento jurídico pátrio estabeleceu hipóteses 

em que tal procedimento é inviável (art. 25 da Lei n° 8.666/1993), ou inadequado 

ao atendimento do interesse público numa situação concreta (art. 17 e 24 da Lei  

nº 8.666/1993). 

Não se trata de dispositivos que conferem uma ampla discricionariedade ao 

administrador em realizar, ou não, o procedimento licitatório. É dizer, se tal proce-

dimento não se afigura possível, ou compatível com o interesse público, há o dever 

da contratação direta (seja nas hipóteses de licitação dispensada, de dispensa de 

licitação e de inexigibilidade), em razão, justamente, da incidência do princípio da 

proporcionalidade – o qual, de resto, permeia toda a atividade administrativa. Egon 

Bockmann Moreira41 tem entendimento similar, restrito às hipóteses de inexigibilida-

de. Nas suas palavras,

ao gestor não é reservada a faculdade de contratar por inexigibilidade, 
mas sim lhe é atribuído o dever de assim realizar a contratação, em vista 
do interesse público definido pelas demandas da Administração Pública. 
De usual, não existe ou a possibilidade fática de competição (situações 
de monopólio) ou de disputa (situações em que não é possível efetivar a 
comparação e o julgamento objetivo).

Esse entendimento em nada se altera para a escolha do subconcessionário 

que irá realizar tal mister. Porém, há quem entenda, valendo-se de uma interpretação 

literal, que, uma vez que o art. 175, caput, da CRFB, dispõe que a delegação dos 

módulos concessionários será “sempre” precedida de procedimento licitatório, seria 

interditada a contratação direta subconcessionários. 

O referido entendimento prova demais. Afinal, não se poderia cogitar que uma 

interpretação literal do texto constitucional subvertesse a própria finalidade do pro-

cedimento licitatório. Isto porque casos há em que a realidade fática subjacente a 

determinada prestação de um serviço público não comporta a instauração de um 

processo competitivo por este mercado, seja porque não há um número suficiente 

de competidores, seja por que a própria expertise exigida do prestador inviabiliza a 

competição sob critérios objetivos. 

41 Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/contratacao-por-inexi 
gibilidade-e-o-dilema-da-definicao-do-preco>.
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Em sentido similar, Marcos Juruena Villela Souto42 leciona que

o emprego do advérbio ‘sempre’, no artigo 175 da CF, antes da menção à 
licitação para a concessão ou permissão de serviço público, levou à con-
clusão precipitada de que não caberia, jamais, a dispensa de licitação. 
No que se refere à inexigibilidade, não há, todavia, o que se questionar. 
Sendo impossível a competição, aplica-se o caput do artigo 25 da Lei 
nº 8.666/93, que, repita-se, é adotada subsidiariamente aos institutos 
da concessão e da permissão. A hipótese é fática e a lei simplesmente 
reconhece a realidade.

Do mesmo modo, Diogo de Figueiredo Moreira Neto43 assevera que: 

não é esse o entendimento que levou à reedição do princípio, no art. 
175, caput, da Constituição, com uma amplitude restrita e dirigida aos 
contratos de concessão e de permissão de serviços públicos. E tanto 
não é essa a interpretação a ser dada, que o legislador ordinário, no 
Capítulo V – Da licitação, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
faz expressa remissão aos ‘critérios e normas gerais da legislação pró-
pria sobre licitações e contratos’ que, por sua vez, admite a contratação 
direta em casos expressos de dispensa e em hipótese de inexigibilidade 
por impossibilidade de abrir-se a competição.

Estou de pleno acordo com os ilustres doutrinadores. Isto porque o estabele-

cimento de um procedimento competitivo poderá se mostrar inviável, seja porque 

pode haver um único agente econômico que poderá dar cabo da obrigação que se 

pretenda transferir ao subconcessionário, seja porque pode não haver tempo hábil 

para a instauração de um certame (com todas as impugnações que lhe são usuais) 

ante a necessidade de prestação de um serviço público, seja, ainda, porque não 

seria economicamente viável licitar autonomamente parcela do objeto concedido.44 

42 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das concessões. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 46. 
43 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2014,  

p. 484-485.
44 Esta hipótese é bem exposto por Luis Roberto Barrosos: Nesse contexto, quando há elementos no interesse 

público que apenas podem ser atendidos por um dos agentes no mercado, ou pelo próprio particular já 
contratado pela Administração, não há possibilidade de competição e a licitação será inexigível. Ou, dito de 
outra forma, se apenas um agente pode oferecer determinada vantagem, que interessa de forma relevante ao 
interesse público, não será possível estabelecer uma competição objetiva entre os supostos interessados e, 
por isso, a licitação será inviável. Um exemplo ilustra o ponto. Imagine-se uma alteração qualitativa qualquer, 
com repercussões quantitativas, que incremente o custo das obras a cargo de um concessionário de serviço 
público. O concessionário, porém, exatamente pela circunstância de ser o concessionário, terá um custo 
substancialmente menor para implementar a alteração e tem condições de fazê-lo sem repercussão na tarifa 
já cobrada, obtendo os recursos por meio da exploração de fontes alternativas (e.g. publicidade), ou com 
repercussão tarifária mínima. Imagine-se ainda que seja fisicamente possível, do ponto de vista técnico, que 
terceiros levem a cabo essa mesma alteração. O custo nessa hipótese, porém, seria substancialmente maior e 
teria de ser integralmente suportado pelos usuários por meio de nova tarifa. Em cenários como o do exemplo, 
a competição não é viável, já que um dos agentes pode licitamente oferecer vantagens para o interesse público 
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É dizer, há uma variedade de motivos que podem justificar a incidência do disposto 

no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/1993 às subconcessões de serviço público, cuja 

redação é a seguinte: “Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial”: (grifamos)

Assim é que, a despeito da prescrição do §1º do art. 26 da Lei n° 8.987/1995, 

a realização de “concorrência” para a seleção de um subconcessionário só será 

exigível quando houver viabilidade de competição. 

Porém, na hipótese de tal licitação ser possível, a quem competiria instaurar 

esse certame? 

De um lado, parcela da doutrina pátria sustenta que a realização do certame 

licitatório incumbe ao sempre ao poder concedente, uma vez que se trata de proce-

dimento administrativo típico. Nesse sentido, Luiz Alberto Blanchet45 defende que  

“a competência para promoção da concorrência da qual deve ser precedida a subcon-

cessão é do poder concedente e não do subconcedente, pois este tem interesses 

seus incompatíveis com os interesses públicos envolvidos na licitação”.

Por outro lado, um segundo entendimento advoga que o poder concedente pode 

realizar pessoalmente a concorrência ou outorgar essa prerrogativa à concessionária, 

sendo preferível esta última hipótese, na medida em que a relação contratual vai se 

estabelecer entre a concessionária (subconcedente) e a subconcessionária. Nesse 

sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro46 leciona que

uma das características da concessão de serviço público é a de implicar 
na outorga de prerrogativas da Administração Pública ao concessionário; 
assim sendo, nada impede que o poder concedente, ao autorizar a sub-
concessão e estabelecer os limites em que será exercida, já estabeleça 
quem vai realizar a licitação; tanto é válido reservar para si essa prerro-
gativa, como outorgá-la ao concessionário. A última hipótese parece ser 
a mais correta, já que a relação contratual vai estabelecer-se entre o 
concessionário (subconcedente) e o subconcessionário.

Tenho para mim que assiste razão ao primeiro entendimento. Não vislumbro a 

possibilidade de o concessionário realizar um procedimento licitatório, nos moldes 

delineados pela Lei nº 8.666/1993. Isto porque tal procedimento é incompatível 

com o regime jurídico de pessoas jurídicas de direito privado, que não integram a 

Administração Pública – esse, aliás, é o entendimento que vem prevalecendo no 

que os demais não podem. Por isso mesmo, levar a cabo uma licitação na hipótese importaria apenas perda 
de tempo e de recursos públicos (BARROSO, Luis Roberto. Alteração dos contratos de concessão rodoviária. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 4, n. 15, p. 99-129, jul./set. 2006). 

45 BLANCHET, Carlos Alberto. Concessão e permissão de serviços públicos: comentários à Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro 1995 e a Lei nº 9.074 de 07 de julho 1995. Curitiba: Juruá, 1995, p. 133.

46 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 114.
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âmbito dos Serviços Sociais Autônomos.47 Tanto assim o é que o art. 37, XXI, da 

CRFB prescreve que “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pú-

blica”, mandamento que, à luz do caput desse dispositivo, se aplica à “Administração 

Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios”. Tal previsão não autoriza que pessoa jurídica de direito 

privado, que não integra a Administração Pública, realize tal procedimento, o qual, por 

ser pautado por diversas prerrogativas, transformariam a relação entre concessioná-

ria e subconcessionária numa relação assimétrica, verticalizada. 

Daí porque entendo que, por se tratar de um contrato celebrado por duas pes-

soas jurídicas de direito privado (que não integram a Administração Pública), caberá 

ao Poder Concedente realizar tal procedimento licitatório, se esse procedimento for 

viável, para selecionar um subconcessionário que detenha capacidade técnica e eco-

nômica para prestar a parcela do serviço que lhe será delegado. 

4 A natureza jurídica da remuneração do subconcessionário 

A forma de financiamento dos serviços públicos resulta de uma decisão discri-

cionária do Poder Público. Mais especificamente, de uma escolha entre onerar uma 

parcela dos seus usuários (efetivos ou potenciais) ou a toda sociedade.48 É que tais 

47 Nesse sentido, Diogo de Figueiredo Moreira Neto discorre sobre a disciplina do sistema S apontando no 
sentido da desobrigação de suas entidades licitarem, pois devida observância à disposição do art. 5º, XVIII, da 
CRFB e por considerar tal obrigação uma interferência estatal sem fundamento constitucional: A Constituição 
estabeleceu a sujeição das licitações e contratações, “em todas as modalidades, para a Administração Pública, 
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas esferas de 
governo, e empresas sob seu controle” (artigo 37, XXVII, da Constituição), a normas gerais de competência 
da União. Ora, os serviços sociais autônomos não são parte da administração indireta, nem fundações 
nem empresas controladas pela União. Conforme se estudou, são entidades privadas, desvinculadas de 
quaisquer controles que não os constitucionalmente previstos. A inclusão no rol das pessoas sujeitadas à Lei  
nº 8.666/93, encontrada no seu artigo 119, é, pois, in constitucional, ainda porque o legislador ordinário 
ampliou a expressão constitucional “empresas sob seu controle” (artigo 37, XXVII CF) para “entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União (art. 119 da Lei nº 8.666/93 – n/grifo). Mas mesmo assim, os 
serviços sociais autônomos não estão sob controle da União, nem direta nem indiretamente, pois seus órgãos 
diretivos se compõem, em sua maioria, de representantes de entidades privadas não só não-governamentais 
como apolíticas. Tampouco se pode argumentar, para se sujeitar os serviços sociais autônomos a regras de 
licitações e contratos administrativos, com o artigo 37, XXI, da Constituição, pois o inciso se refere, obviamente, 
às entidades mencionadas no caput do artigo, ou seja, às da administração direta, indireta e fundacional. 
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Natureza jurídica dos serviços sociais autônomos. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 207, jan./mar. 1997, p. 93). Assim também já se posicionou o Tribunal de 
Contas da União: “Decisão 461/1998 – Plenário O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, 
DECIDE: 1 - receber a presente minuta de Regulamento de Licitações e Contratos das entidades integrantes do 
Sistema “S”, mencionadas no item 4 supra, tendo em vista a Decisão Plenária/TCU nº 907/97, prolatada na 
Sessão de 11/12/97, que concluiu que os Serviços Sociais Autônomos não estão sujeitos à observância aos 
estritos procedimentos estabelecidos na Lei nº 8.666/93, e sim aos seus regulamentos próprios devidamente 
publicados, consubstanciados nos princípios gerais do processo licitatório.”

48 Assim ocorre porque, conforme explica Aline Paola C. B. Câmara de Almeida, “a remuneração dos serviços 
públicos delegados é realizada por aqueles que deles se utilizam diretamente, por meio da tarifa, de modo 
que esta apresenta dúplice função: permitir que seja oferecida a maior quantidade de serviços adequados 
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serviços tem um “custo”, o qual pode ser remunerado, diretamente, pelo pagamento 

de tarifas, levado a efeito por usuários determinados ou determináveis, ou, por apor-

tes do Tesouro, decorrentes do pagamento de tributos por toda sociedade.49 Aqui, 

tem lugar o provérbio decorrente da ciência econômica de que “não existe almoço grá-

tis” (There is no such thing as ‘free lunch’). No ordenamento jurídico brasileiro, essa 

decisão predica de um devido procedimento legislativo consubstanciado na fixação 

de uma Política Tarifária, na forma do art.175, parágrafo único, III, da CRFB. 

Trata-se de um procedimento bifásico.50 A sua primeira fase tem lugar pela 

edição de um ato normativo estabelecendo a política pública, em abstrato. A sua 

segunda fase pela sua implementação, que será realizada pelo poder concedente, ou 

pela agência reguladora setorial, seja por meio da celebração de contratos (regulação 

endógena), seja por meio da edição de normativos que a compatibilizem com os 

interesses enredados em um pacto concessório (regulação exógena). E, breve sínte-

se, o propósito desta política pública é o de equacionar o financiamento do serviço 

delegado. Para esse fim, o referido normativo deverá estabelecer se o serviço será 

custeado por subsídios (decorrentes de aporte de recursos do Tesouro), por taxas 

(espécie tributária), por tarifas pagas, diretamente, pelos usuários (submetidas ao 

princípio da modicidade), por fundos, especialmente, constituídos para esse fim (v. g.  

o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST),51 ou, até 

possíveis a um preço acessível e, ao mesmo tempo, assegurar ao concessionário, principal responsável pelos 
investimentos, a parcela de lucro a que faz jus e que, afinal, foi o móvel da sua participação no negócio”. 
ALMEIDA, Aline Paola C. B. Câmara de. As tarifas e as demais formas de remuneração dos serviços públicos. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 1.

49 Nesse sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto afirma que: “os serviços públicos – em qualquer acepção 
que se lhes tome – são atividades que envolvem a mobilização de recurso para a sua boa prestação. Em 
alguns casos estes recursos demandados referem-se apenas aos custos de prestação em si. Em outros são 
demandados pesados investimentos para a implantação das infraestruturas necessárias à prestação do serviço. 
A prestação de um serviço público, é certo, envolve custos seja ela feita pelo poder público diretamente, seja 
ela posta a cargo de particulares”. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessão de serviço público sem 
ônus para o usuário. In: WAGNER JUNIOR, Luiz Guilherme Costa (Org.). Direito público: estudos em homenagem 
ao Professor Adilson de Abreu Dallari. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 338.

50 Esse também parece ser o entendimento de Jacintho Silveira Arruda Câmara: Em virtude desta regra 
constitucional, o legislador não pode deixar exclusivamente para o campo da decisão administrativa a fixação 
de uma política em matéria tarifária. A previsão da política a ser perseguida deve estar contida no próprio texto 
legislativo. Quando muito, será possível que o legislador delegue à função administrativa a escolha de uma, 
entre muitas políticas previamente autorizadas, ou atribuir-lhe a fixação de mecanismos específicos para o 
atendimento das metas já definidas na própria lei.” CÂMARA, Jacintho Silveira Dias de Arruda. O regime tarifário 
como instrumento de políticas públicas. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 3, 
n. 12, out./dez. 2005

51 Os fundos setoriais são, assim, um patrimônio de afetação, cujos recursos estão destinados ao cumprimento 
de determinada finalidade específica, tais como a capacitação científica e tecnológica na área de engenharia 
aeronáutica, atualização tecnológica da indústria agropecuária, capacitação de recursos humanos para o 
desenvolvimento de tecnologias e inovações voltadas para o setor aquaviário e de construção naval, busca 
de novas alternativas de geração de energia e estimular a inovação na cadeia produtiva do setor de petróleo 
e gás natural. No mesmo sentido: SOUZA, Maria Ilanice Lima de; FREITAS, Alciléia Sousa. Fundos Públicos – 
Características, Aplicação e Controle dos Recursos. Caderno de Gestão Pública, ano 1 n.1, jul./dez., 2012. 
Disponível em: <http://www.grupouninter.com.br>. Acesso em: 26 set. 2016.
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mesmo, integralmente, por receitas extraordinárias (como ocorre nas concessões de 

radiodifusão). 

Definida a forma de financiamento do serviço, caberá ao referido normativo 

equacionar ainda outros valores que precisam ser atendidos pela prestação de um 

serviço público, sobretudo os atrelados às necessidades essenciais dos usuários –  

os quais poderão ser garantidos, por exemplo, pela universalização de serviços a usu-

ários hipossuficientes, ou pelo fomento ao consumo sustentável de bens escassos. 

Para esse fim, poderá se valer de modelagens econômicas pautadas em diferencia-

ções tarifárias (art. 13 da Lei n° 8.987/1995), na instituição de subsídios cruzados 

(v. g. Tarifas Sociais),52 ou na sobretarifação (v. g. o que ocorreu, nos idos de 2001, 

no setor elétrico).53

Essa lógica me parece permear a remuneração do subconcessionário. É que, 

ao assumir parcela do cometimento público, o subconcessionário passará, como já 

dito, a se submeter ao plexo de direitos e deveres que decorre de uma relação se su-

jeição especial, o que, por certo, abrange a modalidade de remuneração estabelecida 

para o serviço delegado. Assim é que, caso a concessão principal seja remunerada 

mediante tarifas, a subconcessão seguirá a mesma sorte; caso a remuneração da 

concessão principal seja levada a efeito por tarifa e por subsídio (a exemplo das 

Parcerias Público-Privadas patrocinadas), assim também será composta a remune-

ração do subconcessionário. Do mesmo modo, o subconcessionário deverá se sub-

meter não só à modalidade de remuneração do concessionário, como, também, à 

política tarifária estipulada para o serviço concedido. É dizer, se o cometimento tiver 

de ser financiado, para o atendimento de objetivos públicos, por meio de subsídios 

cruzados, pela implantação de tarifas sociais, por uma sobretarifação, tais sistemas 

também terão de ser observados pelo subconcessionário. 

52 Hipótese, expressamente, prevista no art. 2°, III, do Decreto n° 7.217/2010: XIII - subsídios: instrumento 
econômico de política social para viabilizar manutenção e continuidade de serviço público com objetivo de 
universalizar acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda;

53 Modelagem que já teve a sua validade placitada pelo STF, quanto do julgamento da ADC n° 9, ementada 
nos seguintes termos: O valor arrecadado como tarifa especial ou sobretarifa imposta ao consumo de 
energia elétrica acima das metas estabelecidas pela Medida Provisória em exame será utilizado para custear 
despesas adicionais, decorrentes da implementação do próprio plano de racionamento, além de beneficiar os 
consumidores mais poupadores, que serão merecedores de bônus. Este acréscimo não descaracteriza a tarifa 
como tal, tratando-se de um mecanismo que permite a continuidade da prestação do serviço, com a captação 
de recursos que têm como destinatários os fornecedores/concessionários do serviço. Implementação, em 
momento de escassez da oferta de serviço, de política tarifária, por meio de regras com força de lei, conforme 
previsto no artigo 175, III da Constituição Federal. 2. Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, tendo em vista a preocupação com os direitos dos consumidores em geral, na adoção de 
medidas que permitam que todos continuem a utilizar-se, moderadamente, de uma energia que se apresenta 
incontestavelmente escassa. 3. Reconhecimento da necessidade de imposição de medidas como a suspensão 
do fornecimento de energia elétrica aos consumidores que se mostrarem insensíveis à necessidade do exercício 
da solidariedade social mínima, assegurada a notificação prévia (art. 14, §4º, II) e a apreciação de casos 
excepcionais (art. 15, §5º). 4. Ação declaratória de constitucionalidade cujo pedido se julga procedente (ADC 9 
/ DF - Relator(a): Min. NéRI DA SILVEIRA Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 13/12/2001. 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
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O que não se poderia cogitar é que o subconcessionário não perceba qualquer 

remuneração pela prestação de parcela de um serviço público. Ou que tal receita 

ingresse no seu fluxo de caixa, a título de receitas extraordinárias (as quais, em razão 

do disposto no art. 11 da Lei n° 8.987/1995, terão de ser, parcialmente, revertidas 

à modicidade tarifária) –, salvo, é claro, se o serviço público principal for financiado, 

integralmente, por tais receitas (como ocorre com as concessões de radiodifusão). 

Até mesmo porque forcejar que um agente privado preste um serviço público, às suas 

expensas, em benefício da coletividade, representaria, na ponta, numa expropriação 

do patrimônio privado, sem a observância do devido processo legal expropriatório 

(art.5°, XXXV, da CRFB), por representar um rompimento do equilíbrio entre os encar-

gos sociais.54 

5 Conclusões

Diante do exposto, é possível concluir este ensaio, por meio das seguintes 

proposições objetivas: 

(i)  Os contratos de concessão não têm como nota característica a sua exe-

cução personalíssima (intuitu personae). Se assim já não se passa com 

tradicionais contratos de empreitada regidos pela Lei n° 8.666/1993, com 

muito mais razão tal lógica não poderá ser transposta para os módulos 

concessórios. E isso por duas ordens de razão. A primeira, porque a própria 

Lei n° 8.987/1995, em diversos dispositivos (art. 26, 27, 28), reconhece 

a necessidade da alteração subjetiva desses ajustes. A segunda diz com 

a própria natureza desses ajustes. É que, por se tratar de ajustes de prazo 

diferido, as mudanças porque passa a própria prestação dos serviços 

públicos (corolários do princípio da atualidade) podem justificar que o 

concessionário se valha do auxilio de terceiros para a sua prestação;

(ii) Os contratos decorrentes de uma subconcessão celebrado ente conces-

sionário e subconcessionário deverá ser regido pelo direito privado; nada 

obstante, por se tratar de um contrato que veiculada parcela de um serviço 

público, tal ajuste se submete aos influxos regulatórios e regulamentares 

do serviço público;

(iii)  Daí porque singelamente denomino tais ajustes como um “contrato privado 

regulamentado”; 

54 Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado 
pelos demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre encargos sociais; para restabelecer 
esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do Erário” (DI PIETRO, Maria Silvia 
Zanella. Omissões na atividade regulatória do Estado e responsabilidade civil das agências reguladoras.  
In: FREITAS, Juarez (Org.). Responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 254).
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(iv) Malgrado o art. 175 da CFRB prescreva que as delegações de serviços 

públicos serão “sempre” precedidas de licitação, isso não obriga que esse 

procedimento seja realizado em qualquer hipótese de subconcessão. Isto 

porque o estabelecimento de um procedimento competitivo poderá se mostrar 

inviável, seja porque pode haver um único agente econômico que poderá 

dar cabo da obrigação que se pretenda transferir ao subconcessionário, 

seja porque pode não haver tempo hábil para a instauração de um certame 

(com todas as impugnações que lhe são usuais), seja, ainda, porque não 

seria economicamente viável licitar autonomamente parcela do objeto 

concedido – todas as hipóteses que podem justificar a incidência do 

disposto no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/1993; 

(v)  Caso tal licitação seja viável, não vislumbro a possibilidade de o conces-

sionário realizar um procedimento licitatório para selecionar o subconcessio-

nário. É que tal procedimento é incompatível com o regime jurídico de 

pessoas jurídicas de direito privado, que não integram a Administração 

Pública. Tanto assim o é que o art. 37, XXI, da CRFB, à luz do caput desse 

dispositivo, se aplica à “Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, 

e não a pessoas jurídicas de direito privado; 

(vi) A remuneração do subconcessionário terá a mesma natureza jurídica da 

remuneração da concessão principal. Do mesmo modo, o subconcessionário 

deverá se submeter não só à modalidade de remuneração do concessionário, 

como, também, à política tarifária estipulada para o serviço concedido. 

Abstract: This article aims at investigating the legal framework for the subconcession of public services, as 
per article 26 of Law nº 8.987/1995. With this purpose in mind, the legal statue of contracts celebrated 
in this form by concessionaries and subconcessionaries, the need for holding a public procurement bidding 
procedure prior to the celebration of these contracts and the remuneration of the subconcessionary for the 
execution of the service conceeded will be investigated.

Keywords: Subconcession. Public service. Bidding proceedures. Remuneration.
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Resumo: O presente artigo tem o propósito de investigar a natureza e o 
regime jurídico dos contratos celebrados por concessionários de serviços 
públicos, previstos no art. 25 da Lei n° 8.987/1995. Fixadas tais premis
sas, pretendese investigar os quadrantes da intervenção regulatória nesses 
ajustes, para o que se utilizará da análise dos negócios jurídicos que veicu
lam a exploração das receitas extraordinárias, típico exemplo de contrato 
celebrado por concessionários de serviços públicos.

Palavras-chave: Concessões. Contratos privados. Intervenção regulatória. 
Serviços públicos. 

Sumário: 

Introdução

Os módulos concessórios vêm conferindo aos concessionários de serviços 
públicos uma série de oportunidades negociais. É que o trespasse de cometi
mentos públicos transfere aos particulares, também, um plexo de prerrogativas 
que os diferenciam dos demais agentes de mercado. Para além da celebração 
do contrato administrativo principal (o contrato de concessão), que lhe confere 
alguma espécie de remuneração (v.g. tarifária, por meio de subsídios), a relação 
jurídica concessória confere ao contratado uma situação diferenciada: a de 
um agente econômico que poderá se aproveitar das externalidades positivas 
produzidas pela delegação de um serviço público. 

Essas externalidades positivas decorrem do fato de a concessão, malgrado 
veicular um serviço essencial, ter, sobretudo nos últimos vinte anos, se inserido 
numa lógica de mercado, aberta que foi à competição entre diversos presta
dores (em regimes simétricos e assimétricos). De fato, a abertura de tais serviços 
à competição fez com que a exploração de serviços públicos por particulares 
predicasse um retorno econômico que justificasse o aporte de investimentos 
privados em empreendimentos públicos. Dito em outros termos, para que os 
particulares tenham interesse em explorar tais serviços, o “negócio” veiculado 
por meio de um contrato de concessão deverá ter uma taxa de rentabilidade 
superior à obtida no mercado financeiro. 

Nesse quadrante é que despontam os negócios jurídicos adjetos aos pactos 
concessórios, que tem previsão no art. 25, §1°, da Lei n° 8.987/1995, como uma 
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importante ferramenta para aumentar a rentabilidade dos módulos concessó
rios. É que, por meio desses contratos, os concessionários podem explorar 
ati vidades econômicas que guardam relação direta ou indireta com o contrato 
de concessão principal (v.g. a publicidade em trens do metrô ou na parte pos
terior de ônibus, a cobrança pela utilização a faixa de domínio em rodovias, os 
estacionamentos próximos a aeroportos). Por outro lado, considerando a crise 
fiscal porque passam a maior parte dos estados brasileiros, a celebração desses 
negócios jurídicos adjetos aos pactos concessórios pode servir, também, como 
mecanismo para o financiamento de serviços de utilidade pública, especialmente 
nas hipóteses de serviços que não sejam autossustentáveis.

É, pois, a propósito desta espécie de contrato que versa o presente ensaio. 
Mais especificamente, ele terá por objetivo investigar o seu regime jurídico – se 
de direito público, ou de direito privado. Essa investigação se justifica, na medida 
em que, não raro, o Poder Público, seja o poder concedente, seja regulador,  
vem equiparando tais contratos aos contratos de concessão. É dizer, vem inter
vindo nesses ajustes como se se tratasse de um contrato administrativo, com 
todas as exorbitâncias contratuais que lhe são salientes, o que pode resultar, na 
ponta, num desestimulo à sua celebração. Demais disso, tratase de tema ainda 
pouco abordado pela doutrina brasileira. 

Para esse fim, será percorrido o seguinte caminho: Inicialmente, serão 
investigadas as principais características desses contratos, de sorte a identificar o 
seu regime jurídico. Em prosseguimento, definido o seu regime jurídico, passar
seá a estabelecer o papel que a função reguladora exerce nesses ajustes. Por 
fim, serão analisados os aspectos jurídicos dos ajustes por meio dos quais são 
exploradas as receitas extraordinárias, típico exemplo de contrato celebrado por 
concessionários de serviços públicos, que bem ilustram as premissas firmadas 
nos itens anteriores. O artigo, como de hábito, será encerrado com conclusões 
objetivas. 

1 A natureza jurídica dos contratos privados celebrados por concessionários

O regime jurídico dos contratos de que a Administração Pública é parte 
vem sendo relativizado. Atualmente, o entendimento (ideológico) segundo o  
qual as prerrogativas publicísticas são inerentes a contratos celebrados por enti
dades estatais (v.g. alteração unilateral, extinção unilateral, aplicação de sanções 
administrativas), independentemente do seu objeto, vem sendo questionado  
por autores mais descortinados.1

1 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Do Contrato Administrativo à Administração Contratual. 
Governet. Boletim de Licitações e Contratos, v. 64, p. 726-732, 2010. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. 
O futuro das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Fórum de Contratação e Gestão Pública 
[recurso eletrônico], Belo Horizonte, v. 8, n. 93, p. 7-18, set. 2009.
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É que, desde a edição do DecretoLei n° 2.300/19862 (diploma normativo 
que precedeu à Lei n° 8.666/1993), o ordenamento jurídico brasileiro encam
pou o entendimento doutrinário no sentido de que o “contrato administrativo” 
seria toda a avença de que a Administração Pública é parte, a qual se submete a 
um regime jurídico exorbitante ao direito privado (não extensível ao contratado 
privado).3 Mais especificamente, de que se trataria de negócio jurídico disci
plinado por um regime jurídico assimétrico (verticalizado) e único (que não 
comportaria modulações). Esse entendimento doutrinário restou consagrado  
no artigo 2°, da Lei n° 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações), dispositivo que 
impõe a obrigatoriedade da aplicação de um regime único a “todo e qualquer 
ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”. 

Nada obstante, o referido entendimento parte de uma equivocada (e 
simplificadora) transposição da doutrina francesa construída, no início do 
século XX, a propósito do regime jurídicoadministrativo. Tratase de concepção 
atrelada a uma das vertentes de pensamento da Escola de Bordeaux, capitaneada, 
pioneiramente, por Gaston Jezé.4 De acordo com o referido autor, no contexto 
permeado pelo advento de um Estado Social, toda vez que se estiver diante de 
uma atividade considerada serviço público, sobre ela incidirá um regime espe
cial, um plexo de prerrogativas, voltado à sua regular execução. Ainda para Jezé,  
esse regime jurídico especial pressuporia as seguintes características: (i) a 
titularidade de tais atividades pelo Estado; (ii) a interdição de sua prestação 
em regime de liberdade, só sendo admitida a sua prestação por particulares 
recebedores de uma outorga específica do Poder Público; e (iii) a sujeição de 
todas as relações contratuais de que o Estado seja parte a um regime jurídico 
único, fortemente regulado e pautado por prerrogativas publicísticas (publicatio).5

2 Eis o dispositivo que consagrou essa sistemática: Art. 48. O regime jurídico dos contratos administrativos, 
instituído por este decreto-lei, confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativade: I - modificá-los 
unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público; II - extingüi-los, unilateralmente, 
nos casos especificados no inciso I do art. 69; III - fiscalizar-lhes a execução; IV - aplicar sanções motivadas 
pela inexecução, total ou parcial, do ajuste. 

3 Para Hely Lopes Meirelles: “Contrato privado é o celebrado entre particulares, sob a égide do direito privado, 
em que prevalecem a igualdade jurídica entre as partes e, via de regra, a informalidade. Contrato semi-
público é o firmado entre a Administração e particular, pessoa física ou jurídica, com predominância das 
normas pertinentes do Direito privado, mas com as formalidades previstas para os ajustes administrativos e 
relativa supremacia do Poder Público. Contrato administrativo típico a Administração só realiza quando dele 
participa como Poder Público, derrogando normas de direito privado e agindo publicae utilitatis causa, sob a 
égide do Direito Público” (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
1991, 10. ed., p. 156).

4 V. JÈZE, Gaston. Princípios generales del derecho administrativo. T. II. 6 v. Tradução de Julio N. San Millan 
Almargo. Buenos Aires: Depalma, 1948.

5 Para uma ampla contextualização das principais características dos serviços públicos, V. MARQUES NETO, Flo-
riano de Azevedo; GAROFANO, Rafael Roque. Notas sobre o conceito de serviço público e suas configurações 
na atualidade. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 46, p. 63-77, abr./
jun. 2014. 
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O referido entendimento é bem exposto, por exemplo, por Fernando 
Dias Menezes,6 para quem “há que se raciocinar finalisticamente com a função 
social do objeto contratual e, nesse sentido, do próprio contrato, para que se 
justifique, em cada caso, a incidência de um regime com maior ou menor carga 
de prerrogativas autoexecutáveis de ação unilateral por parte da Administração”.

Ora, se tal entendimento já vem prevalecendo na interpretação de con
tratos celebrados com o Poder Público, outro não pode ser o que pautará a 
interpre tação a propósito do regime jurídico de contratos celebrados pelo 
con ces sionário com terceiros, que não guardam relação finalística com o come
timento público que lhe foi delegado. Assim é que os referidos contratos não se 
submetem ao regime jurídicoadministrativo – usualmente atribuído aos con
tratos administrativos –, na medida em que têm por objeto a faculdade que foi 
atribuída ao concessionário para explorar atividades economicamente adjetas 
ao pacto concessório,7 e não parcela do serviço que lhe foi delegado. Daí porque 
o ordenamento jurídico pátrio lhes atribui o regime de direito privado, consoante  
o disposto no art. 25 da Lei n° 8.987/1995, cuja redação é a seguinte:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendolhe 
responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a 
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue 
essa responsabilidade.
§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária 
poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias 
ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
§2º Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere 
o parágrafo anterior regerseão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer 
relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente.
§3º A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento 
das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. (grifos nossos)

Nada obstante, não se pode desconsiderar que esses contratos são cele
brados no bojo de um sistema,8 porquanto sobre eles incide um plexo de 

6 MENEZES, Fernando. Contratos administrativos nos dias atuais. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 
17, n. 90, p. 37-62, mar./abr. 2015.

7 Marçal Justen Filho reconhece a utilidade desses contratos para os objetivos da concessão: É caracterís-
tico da concessão o concessionário assumir pessoalmente o desempenho das atividades correspondentes 
à prestação de serviços públicos. Nos limites de determinado contrato, o serviço público passa à exclusiva 
responsabilidade do concessionário. Isso significa, por outro lado, que o poder concedente cessa a sua 
atuação. Mas seria impossível cogitar de que todas as atividades e tarefas referidas direta ou indiretamente 
à concessão teriam de ser executadas pessoalmente pelo concessionário. Terá ele, de modo inevitável, que 
contar com a colaboração de terceiros. Aliás, isso é tão inerente à concessão que o próprio art. 25 da Lei n° 
8.987/1995 explicitamente alude à hipótese, ainda que para determinar a ausência de instituição de relação 
jurídica entre o poder concedente e esses terceiros (JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de 
serviço público. Dialética: São Paulo, 2003, p.519).

8 Essa ideia de sistema já foi reconhecida, em diversas oportunidades, pelo Poder Judiciário pátrio. O Superior 
Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema: “Administrativo. [...] Nesse regime, a tarifa mínima, a 
um tempo, favorece os usuários mais pobres, que podem consumir expressivo volume de água a preços 
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direitos e de obrigações que alcançam não apenas as partes que o celebram, 
mas, também, o conjunto dos usuários. Não é por outra razão que não se pode 
conferir tratamento autonômico à relação jurídica veiculada por meio destes 
ajustes, como se esse vínculo não estivesse conectado a uma ideia maior (a pró
pria organização do serviço público). É dizer, os efeitos produzidos por esses 
contratos não ficam restritos aos interesses da concessionária e de terceiros, mas 
se espraiam para todo o sistema por meio do qual é veiculada a prestação de um 
serviço público; temse, aqui, um exemplo de temperamento ao princípio da 
relatividade dos contratos.9

Daí porque tenho para mim que esses contratos possuem natureza jurídica 
de contratos privados coligados. A coligação contratual, nas palavras de Eduardo 
Takemi Kataoka,10 tem lugar quando “acontecimentos de um contrato produzi
rão efeitos sobre os outros”. Tratase de uma sofisticação contemporânea para 
o desenvolvimento de atividades econômicas, por meio das redes de negócios 
como “modes of organizing economic activities that bind formally independent 
firms who are more or less economically dependent upon one another thought 
stable relationships and a complex reciprocity that is more cooperative than 
competitive in form”.11 De acordo com Rodrigo Xavier Leonardo,12 em trabalho 
específico sobre tema, “o reconhecimento dos contratos conexos em sentido 
estrito também se justifica pela percepção de que o conjunto contratual exerce 
uma função social diversa daquela que é própria aos contratos singulares que se 
encontram vinculados”.

Em suma, o que diferencia essa espécie contratual é a sua causa comum, 
consubstanciada em um nexo econômico articulado, estável e funcional, que se 
destina ao atendimento de uma finalidade, que será alcançada pela conexão 

menores, e garante a viabilidade econômico-financeira do sistema, pelo ingresso indiscriminado dessa receita 
prefixada, independentemente de o consumo ter, ou não, atingido o limite autorizado. Recurso especial não 
conhecido.” Resp. 20741/DF. Min. Rel. Ari Pargendler. Segunda Turma. Publicado no DJ em: 03.06.1996. 
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema: “Administrativo. [...] Nesse regime, a tarifa 
mínima, a um tempo, favorece os usuários mais pobres, que podem consumir expressivo volume de água 
a preços menores, e garante a viabilidade econômico-financeira do sistema, pelo ingresso indiscriminado 
dessa receita prefixada, independentemente de o consumo ter, ou não, atingido o limite autorizado. Recurso 
especial não conhecido.” Resp. 20741/DF. Min. Rel. Ari Pargendler. Segunda Turma. Publicado no DJ em: 
03.06.1996.

9 O que, de resto, é uma decorrência da incidência do princípio da função social, como já atestados Enun-
ciado 21 e 23 do CFJ: “21 - Art. 421: a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, 
constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a 
terceiros, implicando a tutela externa do crédito. 23 - Art. 421: a função social do contrato, prevista no art. 
421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance 
desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da 
pessoa humana.” 

10 KATAOKA, Eduardo Takemi. A coligação contratual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 62. 
11 TEUBNER, Gunther. Network as connected contracts. Trad. Michelle Everson. Disponível em: <http://ssrn.

com/abstract=1233545>, p.17. Acesso em: 20 ago. 2016.
12 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Os contratos coligados. In: BRANDELLI, Leonardo. Estudos em homenagem à 

Professora Véra Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre: Lejus, 2013.
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de negócios jurídicos.13 Tratase de arquitetura já reconhecida, inclusive, pelo 
Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do Agravo de 
Instrumento nº 951.724,14 se posicionou no sentido de que: “somente com a 
pac tuação dos vários contratos supramencionados as partes conseguiram alcan
çar a finalidade econômica perseguida (...) na espécie, a ideia de ‘negócio’ é mais 
ampla que a de ‘contrato’”.

Não é incomum que os contratos de concessão prevejam a possibilidade 
de subcontratações ou a transferência do exercício de determinada atividade 
concedida a terceiro, observadas as regras previstas no instrumento delega
tório. Significa dizer que o plexo de relações contratuais formadas no âmbito 
da exploração de determinada concessão é interdependente. Mais que isso, 
quais quer alterações nas relações contratuais específicas produzirão impactos 
sistêmicos nas demais, especialmente no que toca aos critérios de adequação  
dos serviços delegados.

Dessa coligação contratual atrelada ao objetivo de viabilizar a adequada 
prestação do advém a necessária funcionalização desses contratos ao atendimento 
de interesses públicos15 – sobretudo à luz do princípio da função social dos 
contratos, consagrado no art. 421 do Código Civil.16 O referido dirigismo con
tratual se configura como uma manifestação da denominada “Publicização do 
direito privado”.17 Ou, sob a perspectiva de Jorge Alves Correia e Ana Carolina 

13 Diego Jacome Valois Tafur apresenta hipótese similar de contratos coligados ou conexos no âmbito de 
relações que versão sobre a prestação de serviços públicos, que tem lugar na estruturação de um Project 
Finance: “A extensa cadeia de contratos, caracterizados por partes e objetos distintos, não obstante, requer 
unicidade quanto à finalidade abstrata comum, ou seja, o esforço conjunto para que a operação a ser 
desenvolvida pela SPE alcance os resultados predefinidos, com a consequente quitação do serviço da dívida 
(pagamento do empréstimo) e manutenção das margens de rentabilidade (Taxa Interna de Retorno – TIR)33 
que as partes entendem compatível com os riscos assumidos. Para tanto, será fundamental que cada um 
desses contratos seja cumprido não apenas considerando o seu escopo principal e particular, mas, com igual 
importância, o seu escopo abstrato, condizente com as metas traçadas para a operação de project finance. 
Do ‘escopo abstrato’ emergem os ‘contratos conexos’ e os efeitos legais que advêm deste conceito, seja 
em relação à teoria geral dos contratos, especificamente a observância do ‘princípio da relatividade’, seja 
no aspecto prático, que atinge a todos os integrantes da rede de contratos.” TAFUR, Diego Jacome Valois. 
Contratos conexos no âmbito do project finance. Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, 
ano 2, n. 4, p. 197-227, jul./dez. 2013. 

14 (STJ. AI nº 951.724-RS. Min. Hamilton Carvalhido. Publicado em: 11/12/2007).
15 Gustavo Tepedino, Heloísa helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes relacionam expressamente a 

causa dos contratos com a sua função social: “Nessa perspectiva, associando-se a causa com a função 
social de que trata o preceito em análise, esta equivaleria, pois, a um critério de controle de legitimidade da 
liberdade contratual, já que não se reconheceria à vontade do papel de, por si só, produzir efeitos jurídicos 
dignos de tutela pelo Direito”. TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; Moraes. Maria Celina Bodin 
de. Código civil interpretado conforme a constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. v. II. p. 13. 

16 Humberto Theodoro Júnior leciona que: “A função social do contrato consiste em abordar a liberdade con-
tratual em seus reflexos sobre a sociedade (terceiros) e não apenas no campo das relações entre as partes 
que o estipularam (contratantes). (...) têm, também os terceiros direito de evitar reflexos danosos e injustos 
que o contrato, desviado de sua natural função econômica e jurídica, possa ter na esfera de quem não par-
ticipou de sua pactuação.” THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e a sua função social. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 29-30. 

17 Fenômeno decorrente do princípio da consensualidade administrativa, como muito bem observado por 
Vitor Rhein Shirato: “Por outro lado, o direito privado passa cada vez mais a sofrer a influência de normas de 
ordem pública. A propriedade e o contrato, verdadeiros baluartes do direito privado, passam cada vez mais 
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Costa Leitão,18 da incidência da tese dos “Fluxos Recíprocos”, de acordo com 
o qual, “tendo como base a linguagem do eminente sociólogo alemão [Niklas 
Luhmann], através dos canais de input, o sistema de direito privado sofre a 
influência do sistema de direito público, ao passo que, pela via dos canais output, 
o sistema privado exporta o seu direito regulador, as suas formas e instrumen
tos para o sistema de direito público”. Para Gustav Radbruch,19 esse fenômeno 
representa a “projeção do direito público sobre uma esfera antes exclusiva do 
direito privado, de modo que o Estado, por intermédio do legislador e do poder 
jurisdicional, dirige o instituto do contrato, que passa a ser o resultado de uma 
combinação de normas públicas e privadas”. 

Nada obstante, por se tratar de um contrato de direito privado celebrado 
no âmbito de uma relação que veicula a prestação de um serviço público, esse 
dirigismo contratual é qualificado pela incidência de influxos regulatórios. Isto 
porque a metodologia regulatória possibilita que os interesses potencialmente 
conflitantes em contratos de longo prazo, possam ser equacionados por inter
médio de um devido procedimento participativo (a isso voltarei adiante). Assim é 
que, como bem observado por Jorge Alves Correia e Ana Carolina Costa Leitão,20 
“a regulação constitui, assim, um upgrade relativo à ‘publicização’, captando o 
fenómeno da contratação no universo jurídicoprivado, de forma mais ampla, 
profunda e atual”. É o que Pedro Gonçalves21 denomina de “contato privado 
como objeto de regulação administrativa”. De acordo com o referido autor,

o trabalho das autoridades administrativas de regulação, dotadas de amplos pode
res normativos acabou, em certas áreas da economia, por conduzir a um fenômeno 
de administrativização do contrato privado ou, como alguns também assinalam, a 
uma parcial substituição do direito privado do contrato pelo direito da regulação.

a ser restritos em nome do interesse da coletividade. Isto se opera, por exemplo, com relação à aplicação 
de valores como função social da propriedade e função social do contrato para a restrição da autonomia 
da vontade das partes em relações eminentemente privadas. Ademais, setores dantes considerados como 
exclusivamente privados passam a se sujeitar cada vez mais a relevantes intervenções e restrições impostas 
por normas de ordem pública e também por meio da atividade regulatória do Estado. São os casos, por 
exemplo, dos setores de mercado de capitais e de seguros, nos quais as relações entre agentes privados são 
coatadas e limitadas por normas de Direito Administrativo e pela atuação de entidades públicas, no exer-
cício de poderes inerentes à Administração Ordenadora e, mais abrangentemente, à função regulatória do 
Estado. Diante disso, a questão que passa a se apresentar com intensidade crescente é a persistência, por um 
lado, de um regime jurídico-administrativo, que seja incongruente e oposto ao regime de direito privado, e, 
por outro, a efetiva existência de um direito privado no qual a vontade das partes forma acordos com força 
de lei.” SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação da atividade 
administrativa consensual ao direito. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 7, n. 
27, out./dez. 2009.

18 CORREIA, Jorge Alves; LEITÃO, Ana Carolina da Costa. A regulação pública como limite à autonomia da 
vontade no direito contratual. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 14, n. 52, p. 
75-95, jan./mar. 2016.

19 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 214 e ss.
20 CORREIA, Jorge Alves; LEITÃO, Ana Carolina da Costa. A regulação pública como limite à autonomia da 

vontade no direito contratual. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 14, n. 52, p. 
75-95, jan./mar. 2016.

21 GONÇALVES, Pedro António P. Costa. Regulação administrativa e contrato. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 35, p. 105-141.
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No âmbito das concessões de serviços públicos, citese, também como 
exemplo de contrato privado regulado, os denominados “contratos entre partes 
relacionadas”. Tratase da hipótese em que o Concessionário celebra contratos 
privados com empresas com as quais guarda relação societária direta ou indi
reta, o que desperta preocupações a propósito da possibilidade da celebração 
de contratações não equitativas.22 Os influxos regulatórios incidentes nesses 
contratos de direito privado já foram reconhecidos, pelo Tribunal de Contas da 
União,23 quando aquela Corte se manifestou no sentido de que

o fato de os contratos da concessionária com terceiros regeremse pelas normas de 
direito privado não exime a entidade pública participante da Sociedade de Pro
pósito Específico (SPE) de atuar de forma a resguardar e proteger o bom uso dos 
recursos públicos envolvidos, acompanhando de forma adequada e consistente os 
contratos firmados pela concessionária, principalmente com partes relacionadas 
(Deliberação CVM 26, de 5/2/1986) aos parceiros privados.

Pelo exposto, tenho para mim que os contratos celebrados por conces
sionários de serviços públicos, previstos no art. 25 da Lei n° 8.987/1995, possuem 
natureza de direito privado. Ou seja, não se submetem a quaisquer exorbitâncias 
contratuais decorrentes do regime jurídicoadministrativo. Porém, por fazerem 
parte de uma coligação contratual pactuada para viabilizar a prestação de um 
serviço público, tais ajustes terão de ser parcialmente regidos por normas de 
direito público, expedidas por entidade reguladora. Daí porque se configuram 
como contratos privados regulados. Qualificação esta predicadora do estabelecimento  
dos limites da incidência da função reguladora em seus termos, tema que será 
objeto do próximo item.

2 O papel da regulação dos contratos privados celebrados por 
concessionários 

como é de trivial sabença, a regulação tem como objetivo equilibrar, por 
meio de uma metodologia processualizada, os múltiplos interesses enredados 
em setores regulados. Nesse sentido, como ressaltado por Floriano de Azevedo 
Marques Neto24, os pressupostos da moderna regulação, consagrada no art. 
174 da CRFB, diferem, sobremaneira, dos da intervenção direta na economia. 
Primeiro, por ser pautada pelo caráter de mediação dos interesses, e não pela 
imposição de objetivos do Estado, o que cria para o regulador uma obrigação 
de dialogar com agentes sujeitos à atividade regulatória – a imposição dá lugar 
ao arbitramento de interesses. Segundo, porque seus objetivos se deslocam da 

22 A Lei de S. A. trata das condições que devem ser observadas pelo administrador nos contratos celebrados 
pela companhia com partes relacionadas: “condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem 
no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros” e “condições estritamente comutativas, ou 
com pagamento compensatório adequado” (respectivamente, art. 156, §1º, e art. 245). 

23 TCU. Plenário. Acórdão nº 1.865/2016. 
24 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Finalidades e fundamentos da moderna regulação econômica. Fórum 

Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, jun. 2009. 
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proteção do indefinido “interesse público” para a defesa da sociedade – sob 
um aspecto de proteção de direitos transindividuais. Mais que isso, essa função 
estatal tem como nota característica a responsividade (accountability), que é a 
satisfação da legitimidade da ação administrativa em termos de eficiência, mas, 
sobretudo, tem como característica a intensa processualização administrativa, 
permeada pela participação dos agentes dos setores interessados.25

Para os fins do presente estudo, destacarseá uma das funções regulató rias 
que incidirá na disciplina dos contratos privados celebrados por concessio
nários de serviços públicos: a normativa (rulemaking). Essa função normativa, 
como já se teve oportunidade de asseverar,26 tem lugar por intermédio da 
edição de normativos, dotados de generalidade e abstração, os quais importam 
na composição de interesses veiculados no bojo de um processo administrativo 
participativo. 

É esse aspecto da função regulatória que incidirá sobre os contratos priva
dos celebrados por concessionários de serviços públicos. 

É que, por se tratar de contratos de direito privado coligados a contratos 
administrativos que veiculam a prestação de serviços públicos, tal ajuste será 
regido, ainda que parcialmente, por normas regulatórias, que compatibilizem o 
princípio da autonomia da vontade com o dever de prestação de um adequado 
serviço público. Para esse desiderato, caberá à agência reguladora setorial editar 
normativo que discipline os efeitos desse contrato de direito privado celebrado 
entre concessionárias de serviços públicos, para o fim de evitar que: (i) os seus 
termos violem as normas regulamentares do serviço concedido; e (ii) a sua receita 
seja subtraída, integralmente, da rubrica da modicidade tarifária. 

Não se trata de prática novidadeira. É assaz recorrente que o regulador 
discipline os termos de contratos de direito privado celebrados entre conces
sionários de serviços públicos, notadamente no que toca ao comparti lhamento 
de infraestruturas (essential facilities). Em Telecomunicações, por exemplo, tal 
competência é prescrita pelo artigo 73 da Lei n° 9.472/1997, cuja redação é a 
seguinte:

As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito 
à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados 
por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse 
público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.

25 Nesse contexto, a finalidade que se busca por intermédio do processo administrativo é traduzida, ao cabo, 
em um ato administrativo final, que, por arquitetura lógica e inequívoca, só se revela perfeitamente conce-
bido quando atendidos, ao longo do processo, todos os requisitos e elementos necessários à sua escorreita 
formação. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández conceituam: “El procedimiento no se 
resume, pues, en un acto de naturaleza compleja – la resolución –, en el que vendrían a fundirse, perdiendo 
su propia identidad, todos los anteriores a él, ni tampoco consiste en un mero agregado de actos hetero-
géneos por su origen y por su contenido, carentes de toda relación estructural entre sí. Se trata, más bien, 
de una cadena, cuyos distintos eslabones aparecen articulados a través de un vínculo común, sin merma de 
su individualidad propia, en orden a un fin único a cuya consecución coadyuvan”. GARCÍA DE ENTERRÍA, 
Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 7. ed. Madrid: Civitas, 2000. p. 443. 

26 FREITAS, Rafael Véras de. Expropriações regulatórias. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 138.
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De acordo com Carlos Ari Sundfeld,27 esse dispositivo outorga ao regulador 
a competência para estabelecer “os limites físicos para a destinação do espaço 
nos postes para outros serviços, bem como os cuidados técnicos que, em atenção 
à segurança e qualidade do serviço elétrico, devem ser observados na instala ção 
e manutenção dos cabos e equipamentos de terceiros”. 

A fim de disciplinar esse dispositivo, foi editada a Resolução Conjunta 
nº 1, de 24 de novembro de 1999 (ANEEL, ANATEL e ANP), que aprova o 
Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os 
Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo. Esse normativo veio a 
disciplinar o denominado “Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura”, 
negócio jurídico de direito privado celebrado entre as concessionárias dos 
referidos setores regulados, os quais têm o seu regramento delineado pela 
regulação.28 Ao comentar o referido contrato, Alexandre Santos de Aragão29 
assevera que

o compartilhamento tem, portanto, natureza de contrato privado, mas não, 
evi den temente, de um contrato privado oitocentista, calcado na liberdade da 
vontade, no princípio da relatividade e no caráter essencialmente privatístico. Há 
uma limitação administrativa da liberdade de contratar: tratase, se incumbente 
e entrante chegarem a um acordo, de um contrato regulamentado (com cláusu
las pre determinadas coercitivamente) e autorizado (sujeito à prévia aprovação da 
Administração Pública).

Do mesmo modo, no setor de Rodovias, a ANTT disciplinou, por meio 
da Resolução n° 2.552, de 14 de fevereiro de 2008 (com as alterações que lhe 
foram impingidas pela Resolução n° 3.346/2009), o contrato celebrado por con
cessionárias de rodovia para a exploração de receitas extraordinárias (decorrente, 
sobretudo, da exploração da sua faixa de domínio por outros con cessionários  
de serviços públicos), o denominado “Contrato de Receita Extra ordinária 
(CRE)”. De acordo com o seu artigo 2°, parágrafo §1º, os “CREs” “regerseão 
pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os 
terceiros e a ANTT”. Nada obstante, destacase que a referida resolução, para 
além de disciplinar o regime jurídico desse contrato, estabeleceu o percentual 
dessas receitas que será revertido à modicidade tarifária.

27 SUNDFELD, Carlos Ari. O compartilhamento de infraestrutura entre prestadoras de serviço público. Fórum 
Administrativo Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 1, n. 4, jun. 2001.

28 Tanto assim o é que o artigo 20 do referido normativo dispõe que: “Art. 20. O contrato de compartilhamento 
de infraestrutura deverá dispor, essencialmente, sobre o seguinte: I - objeto; II - modo e forma de compar-
tilhamento da infraestrutura; III - direitos, garantias e obrigações das partes; IV - preços a serem cobrados e 
demais condições comerciais; V - formas de acertos de contas entre as partes; VI - condições de comparti-
lhamento da infra-estrutura; VII - condições técnicas relativas à implementação, segurança dos serviços e das 
instalações e qualidade; VIII - cláusula específica que garanta o cumprimento do disposto no art. 5º deste 
Regulamento; IX - proibição de sublocação da infraestrutura ou de sua utilização para fins não previstos no 
contrato sem a prévia anuência do Detentor; X - multas e demais sanções; XI - foro e modo para solução 
extrajudicial das divergências contratuais; XII - prazos de implantação e de vigência; e XIII - condições de 
extinção.” 

29 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. Rio de janeiro: Forense, 2008, p. 472-473. 
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Mas, notese: embora caiba à agência reguladora disciplinar tal ajuste, por 
meio da edição de um normativo que compatibilize o princípio da autonomia 
da vontade com o dever de prestação de um adequado serviço público, isso 
não autoriza a edição de regulação intrusivas, desproporcionais e violadoras da 
liberdade de iniciativa, que descaracterizem a natureza privada desses ajustes. 

Isto porque, como já visto, as contratações realizadas pelos concessioná
rios não se confundem com o objeto da concessão. Tratase, pois, de atividades 
econômicas que sofrem influxos regulatórios mais intensos. Nesse quadrante, 
qualquer interferência regulatória nessas atividades, que não tenha por escopo 
garantir a adequada prestação do serviço delegado, será inconstitucional, por 
violação ao princípio da liberdade de iniciativa (art. 1°, IV e 170, caput, da 
CRFB). Destarte, se o concessionário houver por bem extinguir tais contratos, 
ou reduzir os seus escopos, não há como obrigálo a desenvolvêlas. Mais ainda, 
não há como se imiscuir na forma como tais atividades vêm sendo desenvolvi
das; do contrário, estarseia impondo aos particulares obrigações típicas de 
serviços públicos, bem como lhes traçando um planejamento obrigatório para o 
setor privado, o que é interditado pelo art. 174 da CRFB.30 Esse entendimento 
interdita, por exemplo, que o regulador exija do concessionário dados empre
sariais que estejam protegidos pelo sigilo comercial, ou que se imiscua na gestão 
empresarial da exploração dessas atividades (escolhendo qual atividade será 
explorada e em quais termos negociais). 

Todas as premissas aqui sustentadas são reforçadas pelo regime jurí
dico dos contratos que veiculam a exploração de receitas extraordinárias pelo 
concessionário, tema do próximo e último item deste ensaio. 

3 O regime jurídico dos contratos privados celebrados por concessionários  
 que veiculam a exploração de receitas extraordinárias

o trespasse de cometimentos públicos para a iniciativa privada, por meio 
de módulos concessórios, possui arquiteturas econômicas estruturantes que 
servirão de diretriz interpretativa dos aspectos jurídicos que lhe são subjacentes. 

30 Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão da lavra do Superior Tribunal de Justiça: “A intervenção estatal 
no domínio econômico é determinante para o setor público e indicativa para o setor privado, por força da 
livre iniciativa e dos cânones constitucionais inseridos nos arts. 170 e 174, da CF. 2. Deveras, sólida a lição 
de que um dos fundamentos da Ordem Econômica é justamente a ‘liberdade de iniciativa’, conforme dispõe 
o art. 170, o qual, em seu inciso IV, aponta, ainda a ‘livre concorrência’ como um de seus princípios obriga-
tórios: ‘A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] IV - livre concorrência’. Isto significa que a Administração Pública não tem título jurídico para aspirar 
reter em suas mãos o poder de outorgar aos particulares o direito ao desempenho da atividade econômica 
tal ou qual; evidentemente, também lhe faleceria o poder de fixar o montante da produção ou comercializa-
ção que os empresários porventura intentem efetuar. De acordo com os termos constitucionais, a eleição da 
atividade que será empreendida assim como o quantum a ser produzido ou comercializado resultam de uma 
decisão livre dos agentes econômicos. O direito de fazê-lo lhes advém diretamente do Texto Constitucional e 
descende mesmo da própria acolhida do regime capitalista, para não se falar dos dispositivos constitucionais 
supramencionados.” STJ. Resp. nº 61.4048. Rel. Min. Luiz Fux. Julg. 02.05.2005. 
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É que a concessão, como visto, resulta na transferência de um plexo de posições 
jurídicas31 aos concessionários, dentre as quais a de celebrar contratos dela 
decorrentes – os quais podem sofrer influxos publicísticos cambiantes, a depen
der das suas relações com o serviço delegado. Esse plexo de posições econô micas 
transferido ao particular tem o propósito de equilibrar valores aparente mente 
antagônicos, mas que são enredados, por meio do pacto concessório: de um 
lado, o dever do Estado de prestar um serviço essencial à população (sob as 
diretrizes da isonomia, da universalização e da continuidade) e, de outro, o 
lucro do concessionário, que justifique que ele invista recursos próprios (ou 
de terceiros) em empreendimentos públicos, e não em fundos financeiros de 
rentabilidade fixa. 

Mais que isso, a transferência de posições jurídicas para a iniciativa pri
vada tem o desiderato de viabilizar o financiamento do serviço delegado. Afinal, 
não se pode fugir de uma perspectiva que permeia a modelagem dos pactos 
concessórios: os serviços públicos custam. Assim é que, embora legitimamente 
se espere que os serviços públicos atendam a diversas finalidades de interesse 
público, há um custo na disponibilização desses serviços para a sociedade. 
Razão pela qual, na modelagem econômica dos pactos concessórios, deverá 
ser instituído um regime remuneratório pela prestação do serviço delegado, 
albergado por uma política tarifária (art. 175, III, da CRFB).32

Na qualidade de política pública, a política tarifária, em poucas palavras, 
visa a estabelecer uma diretriz remuneratória bastante ao financiamento do 
serviço delegado. Essa política pública é usualmente levada a efeito por meio da 
denominada remuneração tarifária, a qual, nas palavras de Fernando Vernalha 
Guimarães,33 funciona “baseada no princípio da utilização e do benefício, 
onerandose, segundo uma conotação ideal, aquele que efetivamente usa do 
serviço e na medida em que o faz”. Por intermédio dessa tipologia clássica de 
remuneração dos contratos de concessão, transferese o custo dos serviços a 
usuários determináveis. 

Não obstante, o ente delegante poderá instituir uma política tarifária 
por meio da qual serão estabelecidos mecanismos endógenos e exógenos de 
financiamento da concessão. O principal mecanismo endógeno é a fixação de 

31 Em termos econômicos, o plexo de direitos e de posições transferidos pelos títulos concessórios é transfor-
mado num bem privado, rival e excludente, ou seja, a sua utilização por determinado agente impede/exclui a 
sua utilização por outros. O que o difere dos denominados “bens públicos”, sob o viés da Análise Econômica 
do Direito, como se extrai de COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. 5. ed. Porto Alegre: 
Brokman Companhia, 2010.

32 Claro que não se desconhece que o financiamento dos serviços públicos pode ser levado a efeito pela distri-
buição dos custos por toda a sociedade, por meio de recursos orçamentários, pela transferência do custo do 
serviço entre usuários efetivos e potenciais, ou por intermédio da transferência desse custo para as gerações 
futuras. Mas não é o caso dos Contratos de Concessão do Transporte Metroviário das Linhas 1, 2 e 4. Para 
um aprofundamento do ponto, veja-se: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; GAROFANO, Rafael Roque. 
Notas sobre o conceito de serviço público e suas configurações na atualidade. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 46, p. 63-77, abr./jun. 2014. 

33 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço de público. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 175. 
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uma tarifa sujeita à regulação estatal,34 mediante a qual serão previstos os custos 
na prestação do serviço (o que resultará na tarifa módica) e a rentabilidade do 
projeto concessionário (v.g. por meio das metodologias de price cap, cost plus, 
rate of return, yardstick competion). De outro bordo, os principais mecanismos 
exógenos de financiamento da concessão podem resultar: (i) da instituição de 
fundos, especialmente criados para esse fim (v.g. o Fundo de Universalização  
dos Serviços de Telecomunicações – FUST, instituído pela Lei nº 9.998/2000);  
(ii) de subsídios providos, diretamente, pelo poder público (v.g. as contrapres
tações pecuniárias, previstas nas concessões patrocinadas e administrativas  
da Lei nº 11.079/2004); e (iii) das receitas alternativas, complementares, aces
sórias ou de projetos associados, previstas nos artigos 1135 e 18, inciso VI, da  
Lei nº 8.987/1995. 

É dessa última modalidade de financiamento exógeno (posto que alheiro 
à remuneração tarifária) dos contratos de concessão que se esta aqui a tratar. 
Não se cuida de instituto novidadeiro. Temse notícia de que a jurisprudência 
do Conselho de Estado Francês, por ocasião do julgamento do caso Compagnie 
Générale d’Éclairage de Bordeaux,36 de 30 de março de 1916, já admitia a comple
mentação das receitas do concessionário por fontes alternativas à tarifa. De 
acordo com Marçal Justen Filho,37 todas as hipóteses previstas no artigo 11 da 
Lei nº 8.987/1995 poderiam ser enquadradas como receitas extraordinárias, 
assim consideradas como aquelas que “são as relacionadas com a exploração 
alternativa, do ponto de vista econômico, do objeto da concessão; não importam o 
desenvolvimento de outras utilidades ao público, nem a ampliação propriamente 
dita do objeto da concessão”. 

34 Regulação tarifária que, como bem observado por Jacintho Silveira Dias de Arruda Câmara “tem notabilizado 
por uma maior flexibilidade em relação ao tradicional sistema de regulação das tarifas. A forma mais contun-
dente de flexibilização está na adoção do modelo da ‘liberdade tarifária’. Neste sistema o poder concedente 
admite que o próprio concessionário estabeleça o valor da remuneração que vai ser cobrada do usuário, pas-
sando a exercer, em relação à matéria, basicamente uma função fiscalizadora. Nestes casos, a característica 
que preserva o caráter público do regime remuneratório é a possibilidade de retomada, a qualquer tempo, 
da gestão das tarifas por parte do poder concedente. Forma mais branda de conferir alguma participação ao 
concessionário na fixação de tarifas está na adoção de uma tarifa teto (price cap). Nestes casos, o poder con-
cedente estabelece um valor máximo a ser cobrado pela prestação do serviço, mas este valor não é absoluto, 
pois se admite que o concessionário pratique valores mais baixos. Uma derradeira forma de flexibilização do 
regime tarifário que pode ser mencionada diz respeito à instituição de um controle geral sobre um conjunto 
de itens tarifários (cesta tarifária), ao invés do normal acompanhamento individualizado de cada elemento. 
O concessionário, neste modelo, ganha a liberdade de balancear a proporção que cada item terá em relação 
ao todo (cesta). Administra, desta forma, os itens sobre os quais serão cobrados valores mais altos, tendo, 
porém, que necessariamente compensar esta opção por intermédio da redução dos valores dos demais 
itens”. CÂMARA, Jacintho Silveira Dias de Arruda. O Regime Tarifário como Instrumento de Políticas Públicas. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 3, n. 12, out./dez. 2005. 

35 Eis o teor do dispositivo: “Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o 
poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes 
provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem 
exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.”

36 Fonte: <https://www.legifrance.gouv.fr/>.
37 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003, p. 373. 
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De fato, por meio dessa modalidade de financiamento, conferese à 
concessão de serviço público uma acepção mais econômica, que permita ao con
cessionário angariar recursos em razão da sua própria criatividade empresarial.38 
Essas atividades se aproveitam das externalidades positivas produzidas pela 
execução do serviço delegado para favorecer a integração financeira da con
cessão às oportunidades periféricas de negócios.39 Citese, como exemplos, a 
exploração da faixa de domínio de rodovias, por outras concessionárias de ser
viços públicos, e a veiculação de publicidade na parte traseira de veículos de 
transporte coletivo de passageiros.40

Nada obstante, tenho para mim que as expressões “receitas alternativas”, 
“receitas complementares”, “receitas acessórias” e de “projetos associados” com
portam diferentes significações. Filiome, neste particular, à classificação de  
Luiz Alberto Blanquet,41 para quem: (i) receitas alternativas são aquelas que 
subs tituem a receita decorrente da tarifa; (ii) receitas complementares se referem 
àquelas que complementam o valor cobrado dos usuários, a título de remune
ração tarifária; (iii) receitas acessórias são aquelas que são extraídas de ativi dades  
não estranhas ao objeto da concessão; e (iv) receitas derivadas de projetos 
associados dizem respeito àquelas que são obtidas em projetos inconfundíveis 
com o objeto da concessão. Isto porque equiparar as referidas expressões 
seria apequenar as diversas oportunidades de negócio que o concessionário 
poderá desenvolver, em virtude da celebração de um contrato de concessão.42 

38 Como destaca Flávio Amaral Garcia: “Por força do princípio da modicidade das tarifas, a ideia é fazer com 
que o usuário não seja o único a assumir o ônus de produzir renda para o concessionário. Afinal, exis-
tem alternativas de obtenção de riquezas agregadas ao objeto concedido. Trata-se, assim, de uma acepção 
empresarial do instituto da concessão, possibilitando outros meios capazes de produzir receita para o con-
cessionário e que podem não estar ligados diretamente à atividade principal objeto do contrato.” GARCIA, 
Flávio Amaral. Regulação jurídica das rodovias concedidas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 172. 

39 Nesse sentido, confira-se os pertinentes ensinamentos de Fernando Vernalha Guimarães: “Estes negócios 
derivados e potencialmente rentáveis são favorecidos por externalidades positivas geradas pela execução 
do serviço público principal. Aproveitam-se estas externalidades para favorecer a integração financeira no 
projeto da concessão de oportunidades periféricas de negócio. Assim e por exemplo, a construção de uma 
rodovia por meio de uma concessão de obra pública poderá gerar oportunidades de negócios rentáveis que 
lhe podem ser associados, como a exploração de praça de restaurantes e lojas à sua margem. A existência 
da rodovia propicia a circulação de pessoas nos arredores, gerando público consumidor para estes estabele-
cimentos.” GUIMARÃES, Fernando Vernalha. As receitas alternativas nas concessões de serviços públicos no 
direito brasileiro. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 6, n. 21, p. 121 148, 
jan./mar. 2008.

40 Ressalte-se que, em determinados serviços, essas receitas são tão importantes que se configuram como a 
principal forma de remuneração dos concessionários, como, por exemplo, na concessão de radiodifusão dis-
ciplinada pela Lei nº 4.117/1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações – CTB). Isso se deve ao fato de que 
o artigo 6º, inciso II, d, do CTB, preceitua que o serviço de radiodifusão deve ser apto a ser recebido, direta 
e livremente, pela população em geral, ou seja, de forma gratuita. Contudo, como se sabe, a remuneração 
desses concessionários é resultante da exploração de publicidade na programação transmitida, a qual não 
possui natureza de tarifa, mas de receita extraordinária à concessão – regida, pois, pela liberdade de preço. 
Outro exemplo relevante de receitas acessórias é o daquelas exploradas no bojo de contratos de concessão 
de uso de bem público, por meio da celebração de contratos de naming rights.

41 BLANCHET, Luiz Alberto. Concessão e permissão de serviços públicos serviços públicos. Curitiba: Juruá, 1995, 
p. 60. 

42 Até mesmo porque entendimento contrário seria desconsiderar um dos mandamentos mais comezinhos da 
exegese jurídica segundo o qual “a lei não possui palavras inúteis”. 
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Mas, ressaltese: tais modalidades não são excludentes entre si. A depender da 
modelagem financeira adotada, será plenamente possível, por exemplo, que 
uma receita obtida em decorrência da exploração de um “projeto associado” 
seja “alternativa” à remuneração tarifária do concessionário. A ratio da referida 
classificação tem de ver com o papel que tais receitas terão na remuneração da 
concessionária (na qualidade de fonte principal ou acessória de financiamento) 
e com a vinculação dessas atividades com o objeto da concessão. 

Tais receitas, sob outra perspectiva, podem decorrer de atividades, direta
mente, vinculadas ao objeto da concessão principal (o serviço público delegado), 
ou resultarem de atividades autônomas, que lhe serão vinculadas, por intermé
dio de uma engenharia econômica. Nesse sentido, Marcos Augusto Perez e Rafael 
Roque Garofano43 apontam, como exemplo do primeiro grupo, a exploração de 
publicidade em bens integrantes da concessão e, do segundo grupo, a associação 
de empreendimentos imobiliários à concessão de linhas do metrô, ou de VLT 
(veículo leve sobre trilhos).

Embora as modalidades de exploração dessas receitas sejam diversas, o 
seu regime jurídico é o mesmo.44 Como já se teve a oportunidade de asseverar

as atividades exploradas pelos concessionários que dão origem às receitas extra
ordinárias não se confundem com o objeto da concessão. Tratase de atividades 
econômicas em sentido estrito, as quais são exercidas, no âmbito da liberdade de 
iniciativa (art. 1º, IV, e 170, caput, da CRFB), mas que devem ser submetidas à 
prévia autorização estatal (art. 170, parágrafo único, da CRFB) e aos influxos da 
regulação levada a efeito pelo contrato de concessão.45

Portanto, as referidas atividades não se submetem ao regime jurídico
administrativo a que a doutrina jusadministrativa atrela ao serviço público.46 Daí 
porque estou de acordo com Cristiane Lucidi Machado, para quem

as atividades aptas a gerar receitas extraordinárias não são serviços públicos dele
gados e, por esses motivos, não podem sofrer os efeitos da regulação por parte dos 
entes reguladores como se o fossem. O papel destes últimos, no que tange àquelas 
atividades, é empreender todas as medidas necessárias para que o seu produto 

43 PEREZ, Marcos Augusto; GAROFANO, Rafael Roque. O compartilhamento de receitas extraordinárias nas 
parcerias público-privadas. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 3, n. 4, p. 169-188, set. 
2013/fev. 2014.

44 No mesmo sentido, SCHWIND, Rafael Wallbach. Remuneração do concessionário: concessões comuns e 
parcerias público-privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 273. 

45 FREITAS, Rafael Véras de. Algumas propostas para a interpretação das fontes de receitas alternativas nas con-
cessões. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 4, n. 6, p. 151-164, set. 2014/fev. 2015. 
No mesmo sentido, GUIMARÃES, Fernando Vernalha. As receitas alternativas nas concessões de serviços 
públicos no direito brasileiro. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 6, n. 21, 
p. 121 148, jan./mar. 2008. 

46 V. JÈZE, Gaston. Princípios generales del derecho administrativo. T. II. 6 v. Tradução de Julio N. San Millan 
Almargo. Buenos Aires: Depalma, 1948. Entendimento que não encontra amparo mais no ordenamento 
jurídico pátrio, em razão da fragmentação de regimes jurídicos de da instituição da concorrência assimétrica 
entre prestadores de serviços de utilidade pública. 
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concorra para a modicidade das tarifas, em cumprimento ao que determina a lei.47

Malgrado se configurem como atividades privadas submetidas a influxos 
regulatórios, por estarem integradas, economicamente, à concessão, devem 
se submeter à tutela fiscalizatória do Poder Público (em consonância com os 
artigos 29, 30 e 31 da Lei nº 8.987/1995). Isto porque não se poderia cogitar 
que uma atividade acessória viesse a impedir que o serviço delegado fosse pres
tado à população. Aqui, aplicase a lógica civilista de que “o acessório segue o 
principal”. Tal dever de fiscalização melhor será exercido no âmbito da regu
lação, na qualidade de uma função equidistante e equilibradora de sistemas 
jurídicoeconômicos,48 que terá de equacionar os interesses dos concessionários, 
do poder concedente e dos usuários na exploração dessas atividades ancilares 
aos dois módulos concessórios.

Tais vieses interpretativos têm repercussões práticas. Muito já se discutiu 
se a totalidade do resultado dessa exploração deveria ser revertida à modici
dade tarifária. Tratase de questionamento em vias de superação. É que o art. 11  
da Lei n° 8.987/1995, expressamente, prescreve que essas receitas são instituí
das: (i) “em favor da concessionária”; e (ii) “com vistas a favorecer a modicidade 
tarifária”; e, no seu parágrafo único, prescreve que “as fontes de receita previstas 
neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equi
líbrio econômicofinanceiro do contrato”. 

Ora, se um dos objetivos dessas receitas é a aferição do inicial equilíbrio 
econômicofinanceiro do contrato, é evidente que o seu objetivo não é só o de 
favorecer a modicidade tarifária, mas, também, de se prestar à justa remune
ração do concessionário. Isto porque, como de conhecimento convencional, é 
o próprio concessionário quem estabelece os parâmetros desta equaçãofinan
ceira, por ocasião da apresentação de sua proposta na licitação (art. 9° da Lei  
n° 8.987/1995). Do contrário, a expressão “em favor do concessionário”, prevista 
no referido disposto, também seria despida de significação.49

Demais disso, como bem observado por Cristiane Lucidi Machado,

47 MACHADO, Cristiane Lucidi. Receitas alternativas, complementares, acessórias e de projetos especiais nas 
concessões de serviços públicos: exegese do art. 11 da Lei nº 8.987/95. Revista de Direito Público da Econo-
mia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 7, p. 97 107, jul./set. 2004. 

48 Filio-me ao conceito regulação de Floriano de Azevedo Marques Neto, para quem “a regulação é uma 
atividade estatal pela qual o Estado usa o seu poder extroverso para intervir e modelar comportamentos 
privados. Porém, o faz a não a partir de comandos binários proibido-permitido, vedado-autorizado, con-
duta-sanção, ordem-sujeição, mas, sim, perseguindo objetivos públicos pautados no ordenamento jurídico 
em concertação com os atores econômicos e sociais. Sendo assim, podemos concluir a função reguladora 
como sendo a modalidade de intervenção estatal indireta no domínio econômico ou social destinada à busca 
do equilíbrio de interesses aos sistemas regulados e à satisfação de finalidades públicas, condicionada aos 
limites e parâmetros determinados pelo ordenamento jurídico.” KLEIN, Aline; MARQUES NETO, Floriano de 
Azevedo; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Coord.). Tratado de Direito Administrativo: funções administrativas 
do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 512. v. 4. 

49 ALMEIDA, Aline Paola. As tarifas e as demais formas de remuneração dos serviços públicos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p. 217. 
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tratandose de atividades econômicas, orientadas pela persecução do lucro, o 
estímulo que se apresenta mais adequado e eficiente é conceder ao delegante a 
participação no produto obtido com o exercício daquelas atividades, o que se dá 
por meio da repartição, com este, das receitas extraordinárias.50

Isso porque, ainda nas suas palavras, “é difícil vislumbrar situação em 
que o delegatário se veja estimulado a empreender esforços para o exercício de 
atividades pelas quais não será remunerado, e cujo produto será revertido total 
e exclusivamente para a modicidade das tarifas”. No mesmo sentido, Alexandre 
Santos de Aragão entende que 

o fato de o artigo 11 da Lei nº 8.987/1995 visar à modicidade tarifária não quer 
dizer, contudo, que todo o lucro com elas obtidos seja direcionado apenas para a 
modicidade tarifária, pois, se assim fosse, o concessionário não teria estímulo para 
realizar os empreendimentos ancilares ao objeto principal da concessão.51

De fato, a visão míope de que tais receitas deveriam ser integralmente 
revertidas à modicidade tarifária importaria nas seguintes consequências dele
térias à prestação do serviço delegado: (i) faria com que o concessionário não 
explorasse as potencialidades econômicas decorrentes da concessão, o que, na 
ponta, militaria em desfavor da própria modicidade tarifária, já que não lhe 
seria revertido qualquer percentual; e (ii) como alertado por Marcos Juruena 
Villela Souto

se tal receita fosse integralmente e obrigatoriamente transportada para o serviço 
público, o regulador se julgaria legitimado a disciplinar quanto de milho tem que 
ter em cada saquinho de pipoca porque se usar mais milho do que deveria estaria 
gastando mais e o resultado não propiciaria maior redução da tarifa.52

E, ainda de acordo com o referido autor, “isso é rídico e absurdo, mas se for 
exigido do regulador esse compromisso, ou se o regulador se empolgar em ter 
mais competência as discussões não vão prosperar e tudo vai acabar no judiciário, 
desautorizando a autonomia e a independência das agência reguladoras”.

Tratase de entendimento que encontra guarida da jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União, que, no julgamento do Processo nº 014.811/20000, 
que versava sobre a viabilidade técnica e jurídica do reequilíbrio econômico
financeiro de contratos de concessões rodoviárias em virtude da obtenção de 
receitas alternativas, consignou

50 MACHADO, Cristiane Lucidi. Receitas alternativas, complementares, acessórias e de projetos especiais nas 
concessões de serviços públicos: exegese do art. 11 da Lei nº 8.987/95. Revista de Direito Público da Econo-
mia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n.7, p.97-107, jul./set., 2004.

51 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 611.
52 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Estadual das Concessões. Revista de Direito da Procuradoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro, nº 65, 2010, p. 192.
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é razoável que parte dessas receitas seja destinada à concessionária, sob pena de 
que a captação desses recursos tornese desinteressante para esta última. Ora, se 
a obtenção dessas acessórias não trouxer nenhum ganho para as concessionárias 
e, portanto, não for buscada no mercado, consequentemente não haverá redução 
na tarifa de pedágio.53

Nos setores regulados, essa é a sistemática que vem orientado a destinação 
das receitas extraordinárias. No setor de Energia Elétrica, a Agência Nacional  
de Energia Elétrica (ANEEL) vem incluindo, nos contratos de concessão cele
brados com as concessionárias de distribuição, cláusula que prevê a reversão 
parcial das receitas extraordinárias à modicidade tarifária.54 No setor de Tele
comunicações, a própria Lei nº 9.472/1997 (LGT), em seu artigo 108, §2º, 
dispõe, expressamente, que “serão compartilhados com os usuários, nos termos 
regulados pela Agência, os ganhos econômicos decorrentes da modernização, 
expansão ou racionalização dos serviços, bem como de novas receitas alterna
tivas.” Se serão “compartilhados” com os usuários, é porque não se trata de uma 
reversão integral. Por fim, citese, no setor de Rodovias, a já referida Resolução 
n° 2.552/2008 da ANTT, que em seu artigo 4° especificou os percentuais que 
serão revertidos à modicidade tarifária. Confirase:

Art. 4º Será revertida à modicidade tarifária a receita extraordinária líquida, após 
deduzidos os valores relativos a tributos, custos diretamente associados ao CRE e o 
montante equivalente a 15% (quinze por cento) da receita bruta.
§1º Os custos diretos do concessionário são decorrentes exclusivamente da execu
ção do CRE.
§2º O montante equivalente a 15% (quinze por cento) da receita bruta mencio
nado no caput, corresponde à cobertura dos custos a título de análise de projetos, 
administração e fiscalização do objeto do CRE, sendo vedada a cobrança de quais
quer outros valores pelo concessionário.
§3º O valor mínimo a ser revertido à modicidade tarifária deverá ser de 10% (dez 
por cento) da receita extraordinária bruta, sob pena de redução da alíquota de 
15% (quinze por cento) de que trata este artigo.

Daí por que estou de acordo com Aline Paola Correa Braga Câmara 
de Almeida,55 para quem se trata de “um cálculo econômico que demanda a 

53 TCU. Acórdão nº 393/2002. Relator: Walton Alencar Rodrigues. Julgamento em: 30/10/2002, Ata: 40/2002.
54 Confira-se, nesse sentido, a Subcláusula Quinta da Cláusula Primeira do Contrato de Concessão nº 145 

/2002, onde consta que: Subcláusula Quinta - A CONCESSIONÁRIA aceita que a exploração do serviço 
público de distribuição de energia elétrica, de que é titular, seja realizada como função de utilidade pública 
prioritária, comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais, que deverão ser contabi-
lizadas em separado, nos termos e condições previstos em regulamentação própria e desde que as receitas 
auferidas sejam parcialmente destinadas a propiciar a modicidade das tarifas do serviço de energia elétrica, 
que serão consideradas nas revisões de que trata a Cláusula Sétima deste Contrato. Até que seja expedida a 
regulamentação própria prevista nesta Subcláusula, o exercício de outras atividades empresariais dependerá 
de prévia autorização da ANEEL (grifos nossos).

55 ALMEIDA, Aline Paola C. B. Câmara de. As tarifas e as demais formas de remuneração dos serviços públicos. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 224.
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participação direta da agência reguladora, que deverá observar a natureza da 
atividade envolvida e a consequência econômica (a locação de espaço para 
lanchonete no metrô, por exemplo, não terá a mesma repercussão do cabeamento 
de fibras óticas)”. Nesse sentido, tenho para mim que caberá ao órgão regula
dor e fiscalizador da atividade concedida, definir qual o percentual das receitas 
extraordinárias auferidas pela concessionária em decorrência de contrato pri
vado coligado será revertido à modicidade tarifária e qual “complementará” a 
sua remuneração. 

Essas premissas que norteiam o regime jurídico da exploração das receitas 
extraordinárias reforçam as teses defendidas nesse ensaio segundo as quais: 
(i) os contratos celebrados por concessionários, previstos no art. 25 da Lei n° 
8.987/1995, são regidos, predominantemente, pelo direito privado; (ii) tais ajustes 
tem natureza jurídica de contratos privados regulados, por serem coligados a um 
rede contratual serviente à adequada prestação de serviços públicos; (iii) caberá 
à regulação disciplinar o seu regime jurídico, de modo compatibilizar o prin
cípio da autonomia da vontade das partes contratantes com a necessidade de 
uma adequada prestação de serviços públicos; e (iv) essa incidência regulatória 
não poderá ser intrusiva, nem importar em violação ao princípio da liberdade  
de iniciativa, nem tão intrusiva a ponto de desestimular a sua celebração. 

Conclusões

Diante do exposto, é possível sumariar, em proposições objetivas, as 
conclusões desse ensaio: 

(i) Os contratos celebrados por concessionários com terceiros, que não 
guardam relação finalística com a atividade delegada, não se submetem 
ao regime jurídicoadministrativo, eis que têm por objeto a faculdade 
atribuída ao parceiro privado para explorar atividades economicamente 
associadas ao pacto concessório;

(ii) Tais acordos têm natureza jurídica de contratos privados coligados e 
regulados, por se tratar de ajustes celebrados no âmbito de uma relação 
que veicula a prestação de um serviço público;

(iii) Em razão dessa qualidade, estão sujeitos a influxos regulatórios, os 
quais terão de compatibilizar o princípio da autonomia da vontade com 
o dever de prestação adequada do serviço;

(iv) A despeito da competência do órgão regulador para intervir nos con
tratos celebrados por concessionários de serviços públicos, as atividades 
por ele veiculadas, por se tratar de atividades econômicas reguladas, 
não podem sofrer um regulação intrusiva, sob pena de violação ao 
princípio da liberdade de iniciativa; 
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Private Contracts Celebrated by Concessionaries and their Regulation

Abstract: This article looks into the legal status and framework of the contracts 
celebrated by the public service concessionaries, as per article 25 of the 8.987/95 
Law. With those premises established, the framework for regulatory interventions 
within such arrangements will be investigated, through the analysis of transactions 
concerning the exploration of extraordinary revenue as a typical example of a 
contract celebrated by public service concessionaries. 
Keywords: Concessions. Private contracts. Regulatory intervention. Public servi
ces. 
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Resumo: O objetivo do presente ensaio é o de investigar a aplicação da Teoria da Imprevisão, com lastro no 
art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993 aos contratos de concessão. Para tanto, pretende-se levar a efeito 
a diferenciação jurídica entre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e o equilíbrio 
econômico-financeiro dos singelos contratos de empreitada de que trata a Lei nº 8.666/1993; a releitura 
da Teoria da Imprevisão à luz da Teoria dos Contratos Incompletos e à luz dos modelos de regulação 
contratual.

Palavras-chave: Concessões. Teoria da Imprevisão. Contratos Incompletos. Regulação Contratual. 

Sumário: Introdução – 1 A Teoria da Imprevisão nos contratos administrativos: um conceito em superação? –  
2 Das diferenças jurídicas entre os regimes jurídicos do equilíbrio econômico-financeiro das concessões 
e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/1993 –  
3 Incompletude dos contratos de concessão e seus efeitos econômicos – 4 Diferenças entre a Regu lação 
Discricionária e a Regulação Contratual e os seus efeitos sobre a aplicação da Teoria da Impre visão –  
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Introdução

Em dezembro de 2019, autoridades chinesas constataram o crescente contágio 

de cidadãos por uma nova modalidade de pneumonia decorrente de um novo tipo de 

vírus, que veio a ser designado SARS-CoV-2 (“Coronavírus da Síndrome Respiratória 

1 Agradeço ao Professor Marcos Nóbrega por ter me disponibilizado uma riquíssima bibliografia sobre o tema 
da regulação em situações de incerteza, sem a qual a elaboração deste trabalho não teria sido possível. Suas 
falhas e imperfeições, claro, são de minha inteira responsabilidade. 

2 Este artigo foi elaborado como requisito para a aprovação da disciplina “Regulação de Concorrência da 
Infraestrutura”, ministrada pelos Professores Armando Castelar e Patrícia Sampaio, no âmbito do Programa de 
Doutorado em Direito da Regulação da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. 
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Aguda Grave 2”).3 Em razão do seu elevado nível de contágio,4 a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, considerando o crescimento do número 

de casos não só na China, mas, também, nos Estados Unidos, na Alemanha e em 

outros países, declarou Estado de Emergência de Saúde Pública.5 Daí que, em 11 de 

março, em razão da disseminação do vírus, a OMS elevou o seu grau de periculosidade 

ao patamar de uma Pandemia.6

Seguindo tal orientação, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde 

editou a Portaria MS nº 188, por meio da qual declarou Estado de Emergência no 

Brasil, a partir da constatação de casos no país, desde janeiro de 2020. Disso 

decorreu a edição da Lei Federal nº 13.979/2020, a qual dispõe sobre as medidas 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, 

decorrente do Coronavírus (Covid-19). Nesse quadrante, foi necessária a aprovação, 

pelo Congresso, do Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconheceu, para os fins do 

art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência de estado de calamidade 

pública, o qual deve flexibilizar as metas fiscais para custear as ações de combate 

à pandemia.

Nesse contexto, o Poder Público expediu diversas medidas sanitárias, com 

o objetivo de evitar o crescimento da curva de propagação da pandemia. Foram 

medidas que, a despeito de resguardar a saúde da população, provocaram impactos 

econômico-financeiros diretos em todos os modais de transporte de passageiros.7 

Acontece que, nas concessões de infraestrutura, tal impacto será bem saliente, 

3 O agente infeccioso pertence a uma família de vírus cujos outros integrantes foram responsáveis por 
moléstias preocupantes e, muitas vezes, fatais, como a MERS (Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio) e a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que atingiram a humanidade (Cf. VEJA. Por que 
idosos, hipertensos e diabéticos são grupos de risco? Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/
por-que-idosos-hipertensos-e-diabeticos-sao-grupos-de-risco/).

4 ABRIL. OMS Decreta Pandemia do Novo Coronavírus. Saiba o que isso significa. Disponível em: https://saude.
abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-significa. Mas é de se 
ressaltar que a configuração de uma Pandemia, por si só, poderia não estar incursa na Teoria da Imprevisão. 
Pandemias provocadas por vírus que não se propagam pelo ar, por exemplo, não produziriam impactos diretos 
em contratos de concessão (v.g. HIV, Cólera e Ebola). Não é o que se passa com vírus tais como a COVID-19, 
que tem no isolamento social o seu principal remédio.

5 GLOBO. Novo coronavírus é emergência de saúde internacional, declara OMS. Disponível em: https://
g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/30/novo-coronavirus-e-emergencia-de-saude-internacional- 
declara-oms.ghtml; ESTADãO. OMS declara emergência de saúde pública global por surto de coronavírus. 
Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-declara-emergencia-de-saude-publica- 
global-por-surto-de-coronavirus,70003178909. 

6 BBC. Coronavírus: OMS declara pandemia. https://www.bbc.com/portuguese/geral-51842518.
7 Em caráter ilustrativo, citem-se o Decreto nº 64.881 de 2020 do Estado de São Paulo, o qual recomenda 

“que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de 
alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais.” (art. 4º); o Decreto nº 525 de 2020 de 
Santa Catarina, o qual suspende o exercício de todas as atividades tidas como não essenciais, assim como 
a circulação de veículos (art. 7º, inciso I); o Decreto nº 40.539 de 2020, do Distrito Federal, que suspende o 
exercício de uma série de atividades, sobretudo as que ensejam aglomerações, nele listadas (art. 2º); entre 
outros normativos. 
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considerando o fato de que, em regra, os custos afundados nos ativos (sunk costs), 

em estruturas qualificadas como monopólios naturais, predicam, justamente, da sua 

amortização pelos recebíveis do projeto – gerando economias de escala e de escopo. 

A lógica é simples: com a manutenção dos custos marginais para a operação dos 

ativos aliada à redução da demanda, os projetos de infraestrutura, no curto prazo, 

tenderão a se tornar deficitários.

Tanto assim é que, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas 

Aéreas (ABEAR), suas empresas afiliadas já registraram, em média, queda de 75% 

na demanda por voos domésticos e redução de 95% nas viagens internacionais, 

em relação ao mesmo período de 2019 – diferença que foi associada ao avanço da 

pandemia de Covid-19. No mesmo sentido, de acordo com o levantamento realizado 

pela Confederação Nacional de Transportes (CNT),8 denominado “Pesquisa de Impacto 

no Transporte-COVID-19”, 90% do setor de transporte foi afetado negativamente pela 

pandemia provocada pelo novo coronavírus, em decorrência da queda de demanda 

e de receita. Cite-se, ainda, a informação veiculada, pela Associação Brasileira de 

Concessionária de Rodovias (ABCR),9 segundo a qual se estima uma queda de 57% 

no fluxo de veículos leves e de 29% de veículos pesados, em decorrência dos efeitos 

provocados pela Covid-19.

Diante dessa situação, restou proferido o Parecer nº 261/2020/CONJUR-

MINFRA/CGU/AGU da Advocacia Geral da União (AGU), no âmbito da Consultoria 

Jurídica do Ministério da Infraestrutura, no qual restou assentado que a “pandemia 

do novo coronavírus (SARS-CoV-2) é evento que caracteriza “álea extraordinária”, 

capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão” (grifos postos). Cuida-se 

da consagração do entendimento segundo o qual, na medida em que a Teoria da 

Imprevisão, prevista no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993, veicula repartição de 

risco, ex lege, pela materialização de evento extracontratual, tal risco deveria ser 

alocado, sempre e aprioristicamente, ao Poder Concedente. 

Eis o objeto do presente ensaio: investigar os fundamentos jurídicos e econô-

micos para a aplicação de tal teoria em contratos de concessão. Nesse quadrante, a 

presente pesquisa pretende ver comprovada a hipótese segundo a qual, considerando 

o regime jurídico-econômico dos contratos de concessão, a alocação apriorística do 

risco pela materialização de evento albergado, pela Teoria da Imprevisão ao Poder 

Concedente, não se sustenta. Não se pretende, pois, questionar a Teoria das áleas 

8 Disponível em: https://www.abear.com.br/imprensa/agencia-abear/noticias/abear-impacto-dapandemia-do-
novo-coronavirus/. Dados de 03.04.2020.

9 Disponível em: https://cdn.cnt.org.br/diretorioVirtualPrd/d8bc805d-58c7-4cd0-9e1f0653bfd6b263.pdf. Os 
dados da pesquisa foram coletados de 1º a 03.04.2020.
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(o que já foi objeto de diversos escritos, e seria, no atual quadrante, rebarbativo10), 

mas demostrar que ela é incompatível não só com o regime jurídico dos contratos de 

concessão, como com a Teoria dos Contratos Incompletos (incomplete contracts).11 

É que, à medida que as partes possuem racionalidade limitada (decorrente da 

insuficiência e da assimetria de informações), os custos de transação de desenhar 

um contrato completo seriam proibitivos; daí ser impossível se prever, ex ante, todos 

os eventos que podem ocorrer no devir de um contrato de longo prazo. Razão pela qual 

o contrato de concessão deve esquadrinhar as responsabilidades econômicas das 

partes por eventos supervenientes à sua celebração (que possam ser provisionáveis, 

na qualidade de riscos). Cuida-se de racional que integra o equilíbrio econômico 

de contratos de longo prazo de que é exemplo o contrato de concessão de serviço 

público. Em termos mais jurídicos, o tema pode reconduzir à lógica de um contrato 

aleatório, o qual pressupõe a possibilidade de materialização de um evento futuro e 

incerto (a exemplo do contrato de seguro, previsto no art. 757 e seguintes do Código 

Civil). Isto porque, nos contratos aleatórios, uma das partes assume o risco pelo 

advento de eventos imprevisíveis e de consequências incalculáveis. 

Assim é que, com o propósito de investigar tal problemática, o primeiro 

item deste artigo fará uma breve incursão a propósito da aplicação da Teoria da 

Imprevisão no direito brasileiro, em geral, e, no direito administrativo, em particular. 

Num segundo momento, pretende-se levar a efeito a diferenciação jurídica entre o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e o equilíbrio econômico-

financeiro dos singelos contratos de empreitada de que trata a Lei nº 8.666/1993. 

Em prosseguimento, pretende-se investigar a Teoria da Imprevisão à luz da Teoria 

dos Contratos Incompletos. Num quarto momento, serão apresentados os modelos 

regulatórios servientes a estruturar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão, bem como as suas consequências jurídicas, para o fim de se confirmar 

10 Tal entendimento vem, há muito, sendo desenvolvido por Marcos Augusto Perez: “Aqui, o ponto problemático 
da teoria das áleas ordinária e extraordinária encontra-se numa definição extremamente vaga do risco 
efetivamente suportado pelo concessionário, em cotejo com uma definição muito larga dos riscos suportados 
pelo concedente. Sem definições mais precisas, o conflito tende a não ser resolvido ou a sê-lo em desfavor 
do erário ou do usuário, que acabarão de uma forma ou de outra conservando a missão de manter sob seu 
custeio o serviço em funcionamento” (PEREz, Marcos Augusto. O risco no contrato de concessão de serviço 
público. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 115-118). 

11 SCHWANKA, Cristiane. Direito econômico e direito público: uma abordagem da análise econômica como método 
de interpretação dos contratos administrativos. Revista de Direito Empresarial – RDEmp, Belo Horizonte, ano 9, 
n. 2, p. 63-79, maio/ago. 2012. POSNER, Eric A. Análise econômica do direito contratual após três décadas: 
sucesso ou fracasso?: (Primeira parte). [Tradução Luciano Benetti Timm, Cristiano Carvalho e Alexandre Viola]. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 6, n. 23, p. 75-108, jul./set. 2008; DIAS, 
Maria Tereza Fonseca. Os problemas da contratação pública brasileira sob a Análise Econômica do Direito (Law 
and Economics): em busca de propostas legislativas para sua superação. Revista Brasileira de Direito Público –  
RBDP, Belo Horizonte, ano 15, n. 57, p. 85-111, abr./jun. 2017.
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a hipótese do presente ensaio. Por fim, serão apresentadas algumas experiências 

estrangeiras a propósito da tentativa de se neutralizar os efeitos econômicos 

produzidos pelo Covid-19 nos contratos de concessão. 

1 A Teoria da Imprevisão nos contratos administrativos: um 
conceito em superação?

A revisão das bases objetivas econômicas de um contrato é um instituto afeto 

à Teoria Geral dos Contratos.12 Justifica-se como um mecanismo de reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato diante da ocorrência de eventos imprevisíveis, 

ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, e que tornem o ajuste 

excessivamente oneroso para um dos contratantes. Traduz-se na ideia de que a 

manutenção do contrato deve se dar em outras bases, com vistas a assegurar a 

comutatividade entre as prestações inicialmente pactuadas. A sua aplicação é 

amplamente reconhecida na jurisprudência.13

12 Nelson Borges conceitua a Teoria da Imprevisão nos seguintes termos: “A teoria da imprevisão é o remédio 
jurídico a ser empregado em situações de anormalidade contratual, que ocorre no campo extracontratual –  
ou ‘aura’ das convenções –, de que se podem valer as partes não enquadradas em situação moratória 
preexistente, para adequar ou extinguir os contratos – neste caso com possibilidades indenizatórias – sobre 
os quais a incidência de um acontecimento imprevisível (entendido este como aquele evento ausente dos 
quadros do cotidiano, possível, mas não provável), por elas não provocado mediante ação ou omissão, tenha 
causado profunda alteração na base contratual, dando origem a uma dificuldade excessiva de adimplemento 
ou modificação depreciativa considerável da prestação, de sorte a fazer nascer uma lesão virtual que poderá 
causar prejuízos àquele que, em respeito ao avençado, se disponha a cumprir a obrigação assumida. Se, 
em decorrência de ato praticado pelas partes ou terceiros, a base contratual desaparecer, alterando as 
circunstâncias que serviram de fundamento ao contrato, não sendo possível adaptá-lo ao novo estado, ele 
poderá ser extinto, aferindo-se responsabilidades pela existência ou não de lesão objetiva, como decorrência 
da supressão do alicerce contratual” (BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão no direito civil e no processo 
civil. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 80).

13 Como se pode extrair dos julgados, adiante citados, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça: (i) no Eg. Supremo Tribunal Federal: STF. AI nº 652858/GO. Agravante: Sementes Selecta 
LTDA. Agravado: Aristeu Yassuo Takahashi e outros. Relator: Min. Menezes Direito. Brasília. Julgamento: 
04.08.2009; STF. AI nº 652858/GO. Agravante: Sementes Selecta LTDA. Agravado: Aristeu Yassuo Takahashi 
e outros. Relator: Min. Menezes Direito. Brasília. Julgamento: 04.08.2009; STF; AI nº 719841/PB. Agravante: 
Banco do Nordeste do Brasil S/A. Relator: Min. Menezes Direito. Brasília. Julgamento: 17.02.2009; STF. 
nº AI 604904/RS. Agravante: Banco BMG S/A e Outros. Agravado: Clélia Maria Oliveira Ferreira. Relator: 
Min. Gilmar Mendes. Brasília. Julgamento: 12.09.2006; e (ii) no Eg. Superior Tribunal de Justiça: STJ. EDcl 
no AgRg no Ag nº 1087123/MG. Embargante: Sudoeste Serviços Gerais LTDA., Embargado: Município de 
Betim, Relator: Min. Luiz Fux. Brasília. Data do Julgamento 18.08.2009; STJ. AgRg no Ag nº 1104095/SP. 
Agravante: Construtora Guimarães Castro LTDA. Agravado: Serviço Social da indústria SESI. Relator: Min. 
Massami Uyeda. Brasília. Data do Julgamento 12.05.2009; STJ. REsp nº 46532/MG. Recorrente: São Bento 
Mineração S/A. Recorrido: CAP – Participação LTDA. e outros. Relator: Min. Aldir Passarinho Júnior. Brasília. 
Data do Julgamento 05.05.2005; STJ. REsp nº 614048/RS. Recorrente: Moinhos de Trigo Indígena S/A. 
Recorrido: União e Banco Central do Brasil – BACEN. Relator: Min. Luiz Fux. Data do Julgamento 15.03.2005; 
STJ. REsp nº 549873/SC. Recorrente: Textil Renaux S/A, Recorrido: Banco Central do Brasil – BACEN. Relator: 
Luiz Fux. Brasília. Data do Julgamento 10.08.2004. 
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Essa teoria é uma evolução em relação à cláusula rebus sic stantibus,14 que 

admitia apenas a extinção do contrato, no caso de ocorrência de uma situação 

imprevisível, que importasse na onerosidade excessiva para uma das partes 

contratuais. Nada obstante, com o advento da Teoria da Imprevisão, percebeu-se que 

poderia ser menos oneroso prosseguir com o contrato – ainda que em novas bases – 

do que o extinguir. Assim é que o seu objetivo é minimizar os efeitos de um contrato 

que teve o seu suporte econômico alterado em relação às suas condições.

Em suma, a Teoria da Imprevisão funciona como uma teoria relativizadora 

do cumprimento obrigatório dos contratos, na forma como inicialmente pactuado 

(pacta sunt servanda). De acordo com essa teoria, o contrato deve ser executado, 

conforme foi, inicialmente, pactuado, se mantidas as mesmas condições da época 

da sua celebração. Nada obstante, se as condições se modificam – em especial 

as de natureza econômica –, importando na onerosidade excessiva para um dos 

contratantes, impor-se-ia a alteração contratual, sempre com vistas a recolocar o 

contrato em termos equivalentes aos originalmente celebrados. Cuida-se, pois, de 

reconhecer a existência de uma drástica alteração no quadro econômico vigente, bem 

como de um desproporcional desequilíbrio entre as obrigações pactuadas.15 Assim 

é que, para a caracterização de tal situação, se fixou o entendimento de que teria 

de se configurar: (i) a ocorrência de fato imprevisível, ou previsível de consequências 

incalculáveis; e (ii) um ônus excessivo para qualquer das partes. Nesse quadrante, 

a revisão contratual, em decorrência da sua onerosidade excessiva superveniente 

para uma das partes, tem previsão, sob a ótica privatística, nos artigos 478 a 480 

do Código Civil (CC).16 

14 Essa é a lição de Arnoldo Wald que, ao discorrer sobre a teoria da imprevisão, aponta tratar-se de uma nova 
leitura da anterior cláusula rebus sic stantibus: “A cláusula rebus sic stantibus renovada no direito moderno 
sob o nome de teoria da imprevisão tem assim importância como conceito amortecedor, ou seja, com idéia 
de força que limita a autonomia da vontade no interesse da comutatividade dos contratos, ou seja, com a 
finalidade de assegurar a equivalência das prestações das partes quando, por motivo imprevisto, uma delas 
se tornou excessivamente onerosa... A teoria da imprevisão não extingue a autonomia da vontade; consiste 
numa interpretação construtiva do conteúdo desta vontade. À lei e ao juiz cabe a função de garantir os direitos 
individuais dentro dos limites a que podem ser exercidos no interesse superior da sociedade. E a teoria da 
imprevisão realiza a superior conciliação do interesse individual e da necessidade social, da justiça e da 
segurança, que são as finalidades precípuas do direito” (WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil. 12. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 212).

15 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. Forense, 2015, p. 141. 
16 “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários 
e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 
retroagirão à data da citação.” “Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar 
eqüitativamente as condições do contrato.” “Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma 
das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim 
de evitar a onerosidade excessiva.” O referido instituto se aplica tanto como forma de extinção do contrato 
quanto de sua revisão. Tal interpretação se extrai a partir da leitura de uma série de dispositivos que facultam 
a revisão contratual em caso de desproporcionalidade de prestações por motivos supervenientes, a exemplo 
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No direito administrativo, tal teoria encontraria amparo no art. 65, II, “d”, da Lei nº 

8.666/1993,17 por intermédio do qual é franqueada aos contratantes a possibilidade 

de, mediante acordo, restabelecerem a relação que foi inicialmente pactuada entre 

os encargos do contratado e a retribuição da Administração. Nesse quadrante, nos 

contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/93, ao particular teriam sido 

atribuídos os riscos atinentes à álea ordinária, empresarial, que representam os 

riscos do negócio.18 E, de outro lado, à Administração teriam sido atribuídos os riscos 

relacionados aos eventos extraordinários (materializados pela álea administrativa e 

econômica), a exemplo do caso fortuito, da força maior, do fato do príncipe e do fato 

da Administração. Daí que, ocorrendo tais eventos, caberá à Administração tomar 

as seguintes providências: (i) resolver o contrato, caso devidamente comprovada 

a impossibilidade de sua execução (art. 78, inciso XVII, da Lei nº 8.666/1993), 

ou, sendo possível, (ii) dar prosseguimento ao ajuste, recompondo o seu equilíbrio 

econômico-financeiro (consoante o disposto no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei nº 

8.666/1993). 

Tal entendimento encontra amparo nas clássicas lições de Hely Lopes Mei-

relles,19 de acordo com as quais “a teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de 

que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, 

refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam sua revisão, para 

ajustá-lo às circunstâncias supervenientes”. No mesmo sentido, Caio Tácito20 lecio-

nava que “sempre que a economia do contrato for substancialmente conturbada pela 

incidência de fatores anômalos e imprevisíveis, que tornem excessivamente onerosa 

a prestação a cargo do concessionário, cumpre ao poder público compartilhar dos 

das atualizações monetárias a que se refere o art. 317 do CC, dos contratos de empreitada (art. 620 do CC) 
e do seguro (art. 770 do CC) (TEPEDINO, Gustavo; BARBOzA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin. 
Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República: Teoria Geral dos Contratos, Atos Unilaterais, 
Títulos de Crédito, Responsabilidade Civil e Preferências e Privilégios Creditórios (arts. 421-965). 2. ed. rev. 
at. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. v. II, p. 131).

17 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: [...] II – por acordo das partes: [...] d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço 
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.”

18 Para fins deste estudo, álea ordinária deve ser entendida como o risco previsível inerente a qualquer negócio 
e que, por essa razão, deve ser suportado pelo particular. De outra sorte, a álea administrativa pode assumir 
três facetas, importando-nos somente a que é decorrente do poder de alteração unilateral do contrato 
administrativo, para atendimento do interesse público; por ela responde a Administração, incumbindo-lhe a 
obrigação de restabelecer o equilíbrio voluntariamente rompido. Nesse sentido, cf. DI PIETRO, Maria Sylvia 
zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 277-278.

19  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 267-270.
20 TáCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 65, p. 1-25, maio 1961. 
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efeitos dessa álea econômica extraordinária”. Nada obstante, esse ônus excessivo 

não poderia ter decorrido de atuação da própria parte, sob pena de a Teoria da 

Imprevisão ser utilizada, indevidamente, para amparar a parte contratante que tenha 

sido ineficiente.21 

O tema sofreu uma involução, quando da preambular e malversada inter pre - 

tação do art. 2º, II, da Lei nº 8.987/1995, segundo a qual a expressão “por conta e 

risco” teria o condão de transferir para os concessionários todos os riscos do projeto. 

Tal entendimento restou superado, por ocasião da edição da Lei nº 11.079/2004, que 

disciplina as parcerias público privadas (PPPs). Nesses contratos, a lei explicitou que 

deverá ser feita uma repartição objetiva de riscos no contrato, inclusive para hipóteses 

de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária. Seguiu 

daí a construção do entendimento segundo o qual cada risco deverá ser distribuído 

à parte que tenha maior capacidade de evitá-lo ou, ainda, de absorvê-lo, no caso de 

sua ocorrência, da forma mais econômica.22

Nesse quadrante, caberia a cada contrato endereçar uma adequada repartição 

de riscos entre poder concedente e concessionário. Assim é que, de acordo com 

Leon-Dufou,23 seriam possíveis os seguintes modelos de repartição de riscos em 

contratos de concessão: (i) risco total, segundo o qual todos os riscos associados à 

implementação do empreendimento são atribuídos à concessionária (o qual produz 

ineficiências, em razão da precificação do risco pelo privado); (ii) risco parcial ou 

limitado, de acordo com o qual o poder concedente assume parcela dos riscos, 

de forma a tornar os empreendimentos mais atrativos para a iniciativa privada (o 

qual poderá ser implementado, por subsídios tarifários, por exemplo); e (iii) risco 

compartilhado, assim considerada como a metodologia por meio da qual os riscos 

são repartidos entre o concedente, a concessionária e os usuários (modelo que pode 

ser implementado mediante o estabelecimento de bandas contratuais). 

21 É o entendimento, por exemplo, de Flávio Amaral Garcia, que assim o sustenta: “A revisão implica a ocorrência 
de um fato extraordinário e superveniente que desequilibra excessivamente a relação de equivalência entre 
os encargos do contratado e a remuneração, impondo o restabelecimento da equação econômica posta no 
início da relação contratual. Independe, pois, de previsão expressa no edital e no contrato, podendo ocorrer a 
qualquer momento” (GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos: casos e polêmicas. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p. 270-271). 

22 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à lei de PPP – Parceria público-privada: 
fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 117; ALMEIDA, Aline Paola Correa Braga 
Câmara de. Compartilhamento de riscos nas parcerias público-privadas. Revista de Direito da Associação 
dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 17, p. 245; PINTO, Marcos Barbosa. 
Repartição de riscos nas parcerias público-privadas. Revista do BNDES, v. XIII, n. 25, p. 158-159, jun. 2006.

23 Apud Sá, A. L. S.; BRASILEIRO, A. Proposição para uma leitura dos “modelos” de concessões de rodovias 
à iniciativa privada. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO DE TRANSPORTES, 18., ANPET, 2004. Recife, 
PE. Disponível em: https://periodicos.tce.pe.gov.br/seer/ojs-2.3.6/index.php/Revista_TCE-PE/article/view/ 
442/402.
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Essa variedade de modelos se justifica, na medida em que se cuida de matéria 

multidisciplinar, que predica uma atuação conjunta de profissionais de diversas áreas 

do conhecimento (economia, direito, engenharia, entre outras), atuação essa que, de 

acordo com a Risk Evaluation and Allocation Analysis,24 deverá observar a seguinte 

procedimentalização: (i) levantamento dos riscos potenciais envolvidos no projeto; 

(ii) desdobramento dos riscos levantados em possíveis consequências (efeitos) para 

o projeto; (iii) análise das causas que podem levar à concretização de cada um dos 

riscos detectados; (iv) avaliação da potencialidade dos riscos a partir de cada uma de 

suas possíveis causas; (v) alocação dos riscos entre os participantes do projeto; (vi) 

estabelecimento de referência à cláusula contratual que trata da alocação do risco em 

questão; (vii) indicação de uma possível opção de cobertura por plano de seguro; (viii) 

determinação de ação preventiva para minimização dos efeitos do risco analisado, 

quando for o caso; (ix) reavaliação dos riscos para os quais foram sugeridas ações 

preventivas, considerando a influência positiva dessas medidas sobre seu grau de 

criticidade. Assim é que, caso tal avaliação continue apresentando um resultado 

insatisfatório, novas soluções devem ser buscadas para atenuar o impacto desse 

risco sobre o empreendimento. 

Tal racional encontra-se bem avançado em todo o mundo. Assim, por 

exemplo, citem-se as orientações veiculadas pela Global Infrastructure Hub (GIH),25 

organização constituída, em 2014, a partir do G20, cuja finalidade é compartilhar e 

sistematizar experiências em projetos de infraestrutura para melhorar o ambiente 

de contratação e a qualidade dos investimentos nesse setor. A mesma diretriz vem 

sendo adotada pelas melhores práticas, em contratos de concessão de PPPs, como 

se extrai do item 2 do Livro Verde sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito 

Comunitário em matéria de contratos públicos.26 No mesmo sentido, a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por intermédio do seu 

Public-Private Partnerships in Pursuit of Risk Sharing and Value for Money,27 lança 

mão de classificações e de desenhos de repartição de riscos, que envolvem a sua 

controlabilidade pelas partes, bem como a sua natureza jurídica. E, por fim, é de se 

destacar o item 20 da Directiva 2014/23/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

24 FERREIRA, Alessandro Crego Alcebiades; ANDERY, Paulo Roberto Pereira. Análise de riscos em sistemas de 
concessão de serviços públicos. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1998_ART432.
pdf.

25 Disponível em: http://globalinfrastructurehub.org/about/.
26 “Contudo, as PPP não implicam necessariamente que o parceiro do sector privado assuma todos os riscos, ou 

a parte mais importante dos riscos decorrentes da operação. A distribuição precisa dos riscos efectuar-se-á 
caso a caso, em função das capacidades respectivas das partes em causa para os avaliar, controlar e gerir.”

27 OECD (Ed.). 2008. Public-Private Partnerships in Pursuit of Risk Sharing and Value for Money.
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de 26 de fevereiro de 2014, o qual dispõe que “um risco de exploração deverá decorrer 

de fatores independentes do controlo das partes. [...] para efeitos da avaliação do 

risco de exploração, pode ser tido em conta de forma coerente e uniforme o valor 

líquido atual de todo o investimento, custos e receitas do concessionário”.

Cuida-se de racional que vem sendo adotado, no âmbito da regulação dos 

contratos de concessão no Brasil. Assim, por exemplo, cite-se o disposto no art. 2º, da 

Resolução da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC nº 528/2019, segundo o qual 

a “ metodologia e os procedimentos de que trata esta Resolução visam compensar 

as perdas ou ganhos da Concessionária, devidamente comprovados, em virtude da 

ocorrência dos eventos elencados como riscos do Poder Concedente no Contrato de 

Concessão, desde que impliquem alteração relevante dos custos ou das receitas 

da Concessionária, nas condições estabelecidas no Contrato”. No mesmo sentido, 

cite-se o disposto no art. 80 da Portaria nº 530/2019 do Ministério da Infraestrutura 

(MINFRA), segundo a qual “o poder concedente promoverá a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento portuário sempre que 

vier a ocorrer evento que implique impacto no fluxo de caixa do empreendimento e 

cujo risco tenha sido assumido pela Administração Pública”.

A despeito de todo esse racional, ainda se vem defendendo o entendimento de 

acordo com o qual os riscos decorrentes de eventos imprevisíveis, ou previsíveis de 

consequências incalculáveis, deveriam ser, sempre e aprioristicamente, suportados 

pelo Poder Concedente, em razão do disposto no art. 65, II, “d”, da Lei Federal 

nº 8.666/1993 (“Lei de Licitações”) – aplicável, supletivamente, à Lei Federal nº 

8.987/1995 (“Lei de Concessões”). A lógica subjacente a tal racional é a de que tal 

dispositivo veicularia uma álea extracontratual, a qual deveria ser alocada ao Poder 

Público. 

Com lastro em tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a 

oportunidade de deixar assentado que “em consonância com o estabelecido no art. 

37, XXI da Constituição Federal, que garante a manutenção das condições efetivas 

da proposta de contrato celebrado com a Administração, a Lei de Licitações prevê a 

possibilidade de revisão contratual com o fito de preservação da equação econômica 

da avença, podendo essa correção, dentre outras premissas, advir da Teoria da 

Imprevisão, a teor do disposto no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93.”28 No mesmo 

28 Também tribunais regionais já tiveram a oportunidade de reconhecer o desequilíbrio econômico-financeiro de 
contratos de concessão pela redução abrupta da demanda provocada por eventos naturais. Nesse sentido, 
citem-se os seguintes excertos retirados da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 
“Aumento no custo de energia elétrica e a redução na demanda decorrente na crise hídrica – Fatos não 
previstos que autorizam as revisões tarifárias – Possibilidade – Ausência de ilegalidade do ato coator –  
Alegação de má administração não demonstrada”; “eventos imprevistos, que podem ocorrer entre as 



R. de Contratos Públicos – RCP | Belo Horizonte, ano 9, n. 17, p. 151-188, mar./ago. 2020 161

INCOMPLETUDE EM CONTRATOS DE CONCESSãO: AINDA A TEORIA DA IMPREVISãO?

sentido, é de se destacar o entendimento do Tribunal de Contas da União29 (TCU), 

segundo o qual “Não há óbice à concessão de reequilíbrio econômico-financeiro 

visando à revisão (ou recomposição) de preços de itens isolados, com fundamento 

no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/1993, desde que estejam presentes a 

imprevisibilidade ou a previsibilidade de efeitos incalculáveis e o impacto acentuado 

na relação contratual (teoria da imprevisão); e que haja análise demonstrativa acerca 

do comportamento dos demais insumos relevantes que possam impactar o valor 

do contrato”. Segue daí a investida atual de se aplicar tal teoria, de acordo com 

os referidos moldes, para o efeito do endereçamento do desequilíbrio econômico-

financeiro produzido pela Covid-19. Cuida-se de entendimento que não se coaduna, 

nem com o regime jurídico, nem com o regime econômico dos contratos de concessão, 

temas que serão abordados nos próximos itens. 

2 Das diferenças jurídicas entre os regimes jurídicos do 
equilíbrio econômico-financeiro das concessões e do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos administrativos regidos 
pela Lei nº 8.666/1993 

A doutrina especializada predominante no Brasil defende o entendimento se - 

gun do o qual o equilíbrio econômico-financeiro das concessões teria sede no art. 37, 

XXI, in fine, da CRFB, que o vincularia às “condições da proposta” apresentada pelo 

licitante, no leilão.30 Tenho que o argumento não encontra amparo no ordenamento, 

nem nas modelagens contratuais atualmente veiculadas em projetos de infraestrutura. 

Em primeiro lugar, me valho da robusta pesquisa de Letícia Lins de Alencar,31 na qual 

a autora aponta a desvinculação dos regimes jurídicos dos equilíbrios econômico-

financeiros das duas espécies de contrato, na medida em que: (i) o art. 175 da CRFB 

revisões tarifárias periódicas, podem exigir a ação da agência reguladora de modo a reassegurar o equilíbrio 
econômico financeiro da concessão – Os fatos geradores do pedido de revisão extraordinária que resultaram 
na deliberação da ARSESP nº 561/2015 foram o aumento no custo de energia elétrica e a redução na 
demanda decorrente na crise hídrica”. TJSP, Apelação Cível nº 1021635-36.2015.8.26.0053, 12ª Câmara 
de Direito Público, Relator Desembargador: J. M. Ribeiro de Paula; Julgado em 29.03.2017; TJSP, Apelação 
Cível nº 1016142-78.2015.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público, Relator Desembargador: Marcelo L. 
Theodósio; Julgado em 26.09.2017.

29 TCU. Acórdão nº 1604/2015, Plenário. Relator Conselheiro Augusto Nardes, Data da sessão: 01.07.2015.
30 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. A equação econômico-financeira do contrato de concessão: aspectos pontuais. 

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, n. 7, ago./out. 2006; DI PIETRO, Maria Sylvia 
zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, terceirização, parceria público-privada e 
outras formas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011; TáCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço 
público. In: TáCITO, Caio. Temas de direito público (estudos e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 
v. 1, p. 199-255; TáCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. Revista de Direito 
Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, v. 63, p. 1-15, 1961. 

31 ALENCAR, Leticia Lins de. Equilíbrio na Concessão. Belo Horizonte: Fórum, 2019.
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delegou à lei e aos instrumentos contratuais o estabelecimento de um regime jurídico 

do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, sendo uma norma 

especial em relação ao art. 37, XXI, da CRFB; (ii) a Constituição Federal de 196732 foi 

expressa em relação à existência de uma garantia do equilíbrio econômico-financeiro, 

especificamente aplicável aos contratos de concessão de serviços públicos, o que 

leva ao entendimento no sentido de que, na Constituição de 1988, teria havido um 

silêncio eloquente sobre o ponto; (iii) durante os debates da Assembleia Nacional 

Constituinte, transcritos na Ata Circunstanciada da 8ª Reunião Ordinária da Comissão 

de Redação, realizada em 20 de setembro de 1988, as referências às “condições 

da proposta” tiveram por objetivo interditar alterações unilaterais do contrato 

administrativo, pelo poder público, e não fazer qualquer vinculação ao equilíbrio 

econômico-financeiro das concessões.

Ademais disso, não se pode desconsiderar que a teoria do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos, originalmente, fora forjada com lastro no 

direito francês (mais especificamente em precedentes do Conselho de Estado), 

na qualidade de uma proteção do particular às prerrogativas contratuais do poder 

público. Nesse sentido, Pedro Gonçalves33 assevera que “o direito à gestão do 

serviço goza de uma proteção econômica absoluta contra actos da Administração 

que, por motivos de interesse público, o modifiquem ou eliminem, o concessionário 

terá então, o direito à reposição do equilíbrio económico do contrato”. Essa garantia 

da estabilidade econômica do pacto concessório se justifica, por duas ordens de 

razão: a uma, porque confere segurança jurídica ao projeto, uma vez que o particular, 

durante a execução contratual, não será surpreendido por alterações abruptas no 

retorno econômico esperado do empreendimento; a duas, porquanto ninguém se 

disporia a contratar com o poder público, sob um regime de inferioridade contratual, 

sem uma compensação financeira.34 Não se trata, porém, de racional extraído 

exclusivamente do direito continental europeu. Tanto é que, nos Estados Unidos, 

32 “Art. 167 – A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos federais, 
estaduais e municipais, estabelecendo: I – obrigação de manter serviço adequado; II – tarifas que permitam a 
justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico 
e financeiro do contrato; III – fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, ainda que estipuladas 
em contrato anterior”.

33 GONçALVES, Pedro. A concessão de serviços públicos. Coimbra: Almedina, 1999. p. 270. 
34 O primeiro precedente acerca dessa temática foi o famoso caso Compagnie Générale Française des Tramways, 

apreciado pelo Conselho de Estado Francês em 21 de março de 1910, no qual o comissário de governo Léon 
Blum proferiu voto consagrando o entendimento de que “é da essência de todo contrato de concessão procurar 
realizar, na medida do possível, uma igualdade entre as vantagens que são acordadas ao concessionário e 
as cargas a ele impostas.” Disponível em: http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/
Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/10-janvier-1902-Compagnie-nouvelle-du-gaz-de-Deville-les- 
Rouen. Tradução livre.
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onde não há um regime único para os serviços de utilidade pública (são veiculadas 

regulações exógenas das denominadas “public utilities”), a jurisprudência de sua 

Suprema Corte, em mais de uma oportunidade, posicionou-se em defesa do equilíbrio 

econômico-financeiro das relações travadas pelos exploradores dessas atividades – 

por exemplo, nos precedentes Railroad Commission v. Eastern Texas Railroad (264 

U.S 79), ou, mais expressivamente, em Telephone Company v. Tax Commission (U.S. 

403).35 

É sob essas duas vertentes que vem se construindo o regime jurídico do 

equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão no Brasil. É que, por 

se tratar de contratos de longo prazo (dotados de um plexo de objetos, tais como 

o financiamento, planejamento, execução dos serviços e realização de obras), não 

se pode analisar tal rubrica econômica, por intermédio de uma singela equiparação 

entre os encargos e a remuneração do contratado (tal como se passa no regime 

previsto na Lei nº 8.666/1993). Ademais disso, por se tratar de contratos de longa 

duração, sujeitos a uma série de influências, é impossível se conhecer, ex ante, 

todos os eventos imprevisíveis e extraordinários que alterarão a sua economia (a isso 

voltaremos doravante). 

Mas não é só. Essa equação pressupõe que o concessionário deva ser 

remunerado pelos investimentos realizados (com capital próprio ou de terceiros) 

para a implantação de determinada infraestrutura. Assim, enquanto na empreitada 

tradicional o contratado é remunerado concomitantemente com a execução dos 

serviços – de acordo com os custos unitários por ele apresentados –, no contrato 

de concessão, diversamente, o concessionário terá de antecipar recursos para, 

depois de construída a infraestrutura, ser remunerado pelos utentes do serviço.36 No 

mesmo quadrante, Licínio Lopes37 conclui que, por todas essas razões, “Não se pode 

comparar a simplicidade de uma mera prestação de serviços à dimensão econômica 

e jurídica de um contrato global, incluindo-se neste conceito os contratos através dos 

35 Ocasião em que a Suprema Corte consignou que: “A public utility cannot be compelled to carry on a business 
indefinitely at a loss. If because of such loss a corporation, seeing no prospect of betterment, wishes to 
discontinue its business and were prevented from doing so by law might be held to be void as imposing an 
unconstitutional condition upon the privilege of engaging in it.” 

36 Nesse sentido, advertem Floriano de Azevedo Marques Neto e Caio de Souza Loureiro: “A obrigação de 
despender recursos sem perceber a remuneração equivalente de imediato transforma os custos e despesas 
do concessionário em investimentos, que pressupõem a necessidade de antecipar recursos cuja contrapartida 
não caracteriza propriamente uma remuneração, mas, sim, a amortização” (MARQUES NETO, Floriano de 
Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. A (re)afirmação do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 125-151, jul./set. 2014. p. 
141).

37 MARTINS, Licínio Lopes. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo: algumas reflexões. 
Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 199-240, mar./ago. 2012.
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quais a Administração ‘delega’ ao cocontratante a responsabilidade pela execução/

realização de múltiplas tarefas públicas”. 

Desse modo, não há que falar em formas estanques e predefinidas para a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Há, na verdade, o 

dever de observância da seguinte procedimentalização: (i) em primeiro lugar, deve se 

identificar o fato exógeno ao contrato que alterou a sua economia; (ii) depois, será 

necessária a perquirição sobre qual das partes o risco do advento desse evento foi 

atribuído; e (iii) por derradeiro, será realizada a escolha – pautada pelo postulado da 

proporcionalidade – da compensação econômica que será devida à parte atingida 

pela produção de evento que está alocado à responsabilidade da outra parte. Segue 

daí a razão pela qual tal equilíbrio econômico-financeiro vem sendo considerado como 

dinâmico, e não estático.38

Nada obstante, é de se destacar: ele é dinâmico no que respeita às variáveis 

que lhe são incidentes, mas ele é construído a partir das bases objetivas do contrato. 

Não é por outra razão que o art. 10 da Lei nº 8.987/1995 prescreve que “Sempre 

que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 

econômico-financeiro”. É dizer, o crivo de equilíbrio do contrato de concessão só 

será mantido se forem observadas as condições do contrato, e não as condições 

das propostas apresentadas pelos licitantes no leilão – como se poderia inferir de 

uma intepretação isolada do art. 9º da Lei nº 8.987/1995 c/c art. 37, XXI, in fine, 

da CRFB. Nesse sentido, Jacintho Arruda Câmara39 leciona que “existem também 

situações em que o valor da tarifa não é extraído com base em oferta feita pelo 

licitante vencedor. São casos em que a própria lei autoriza a adoção de critérios de 

julgamento que não levam em conta este elemento (o valor da tarifa). [...] Nesta linha, 

há espaço para que se adote como critério de julgamento a maior oferta pela outorga 

de concessão (art. 15, II), a melhor proposta técnica (art. 15, IV), a combinação entre 

esses dois critérios (art. 15, VI) e ainda a melhor oferta, após uma qualificação de 

propostas técnicas (art. 15, VII)”.

Alguns outros exemplos ilustram o ponto. No âmbito da regulação dos contratos 

de concessão, é recorrente a adoção da metodologia de price cap,40 por intermédio 

38 VASCONCELOS, Adalberto Santos. O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de rodovias federais 
no Brasil. Brasília: [s.n.], 2004. p. 157; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Equilíbrio econômico nas 
concessões de rodovias – Critérios de aferição. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, 
n. 15, ano 4, out./dez. 2006.

39 CÂMARA, Jacintho Arruda. O regime tarifário como instrumento de políticas públicas. Revista de Direito Público 
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, v. 3, n. 12, out./dez. 2005.

40 JAMISON, M. A. Regulation: price cap and revenue cap. In: CAPEHART, B. L. (Ed.). Encyclopedia of energy 
engineering and technology. 2007. p. 1.245-1.251; JOSKOW, P. L. Incentive regulation in theory and practice: 
electricity distribution and transmission networks. In: Economic regulation and its reform: what have we 
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da qual à remuneração do concessionário incidem deflatores tarifários, que visam 

a repassar eficiências operacionais dos concessionários para os usuários. É o que 

dispõe, por exemplo, o art. 108, §2º, da Lei nº 9.472 (Lei Geral de Telecomunicações), 

o qual prescreve que “Serão compartilhados com os usuários, nos termos regulados 

pela Agência, os ganhos econômicos decorrentes da modernização, expansão ou 

racionalização dos serviços, bem como de novas receitas alternativas”. No mesmo 

sentido, o art. 14, IV, da Lei nº 9.427/1996 (Lei de criação da ANEEL) prevê que 

o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos que veiculam serviços públicos nos 

segmentos de exploração de energia elétrica deve veicular a “apropriação de ganhos 

de eficiência empresarial e da competitividade”. 

Outro exemplo que ilustra a desvinculação do crivo de equilíbrio dos contratos de 

concessão à proposta comercial dos licitantes é o da adoção de deflatores tarifários 

atrelados ao cumprimento de obrigações de desempenho e de investimentos, pelos 

concessionários. Assim, por exemplo, cite-se a inclusão de cláusulas de “desconto 

de reequilíbrio” nas concessões de rodovias, por intermédio das quais se institui 

uma lógica de incentivos que, se, por um lado, desonera o usuário nos casos de 

inadimplementos do concessionário, por outro, o ressarce no caso de antecipação 

de investimentos de ampliação da malha rodoviária.41 Em resumo, a sistemática do 

“desconto/acréscimo de reequilíbrio” se configura como uma taxa contratual, que 

vincula a remuneração do concessionário ao cumprimento do PER. 

Por fim, cite-se o exemplo da desvinculação do Plano de Negócios (PN), 

apresentado pelos concessionários na licitação, para fins de reequilíbrio de contratos 

de concessão de rodovias, valendo-se da metodologia do Fluxo de Caixa Marginal. O 

critério do fluxo de caixa marginal é aquele por meio do qual o equilíbrio econômico-

financeiro é aferido tendo-se em conta o momento econômico em que se exige dos 

concessionários a realização de novos investimentos. Mais especificamente, ele 

tem lugar, na medida em que, como os novos investimentos podem ser realizados 

learned? NBER, 2011. cap. 2. LAFFONT, J.-J.; TIROLE, J. A theory of incentives in procurement and regulation. 
Cambridge: MIT Press, 1993; LITTLECHILD, S. C. Regulation of British telecommunications’ profitability: report 
to the secretary of State. Department of Industry, 1983. 

41 Na modelagem delineada para a BR-101/ES-BA, por exemplo, previu-se tal metodologia nos seguintes 
termos: “20.6.1 A ANTT promoverá a avaliação do desempenho da Concessão de acordo com as regras e 
procedimentos previstos no Anexo 5, considerando o descumprimento dos indicadores, bem como o atraso 
e a inexecução de obras de ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego e de obras e 
serviços de caráter não obrigatório. 20.6.2 A cada ano do Prazo da Concessão, o resultado da avaliação de 
desempenho determinará o Desconto de Reequilíbrio para o respectivo ano, na forma prevista no Anexo 5. 
20.6.3 O percentual do Desconto de Reequilíbrio de cada ano será deduzido da Tarifa Básica de Pedágio 
na forma indicada na subcláusula 20.6.5. [...] 20.6.5 O valor da Tarifa Básica de Pedágio resultante das 
revisões indicadas nas subcláusulas 16.4 e 16.5 sofrerá a dedução do Desconto de Reequilíbrio referente 
ao desempenho apurado no ano anterior, calculado na forma do Anexo 5, de acordo com a fórmula:” (grifos 
postos). 
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muitos anos depois do início da vigência do contrato, é possível que tenha havido 

substanciais mudanças no contexto macroeconômico do projeto, o que justifica a 

observância dos custos atuais, e não dos pretéritos. Assim, para fazer frente às 

novas obrigações (ainda não provisionadas no fluxo de despesas do concessionário), 

o regulador se valerá de uma taxa de mercado prefixada pelo instrumento contratual 

ou a ser por ele arbitrada para dimensionar os custos operacionais e de investimentos 

atuais para reequilibrar o racional econômico do contrato de concessão.42 Cuida-se de 

metodologia que, atualmente, tem previsão na Resolução ANTT nº 3.651/2011, na 

Resolução ANTAQ nº 3.220/2014 e na Resolução ANAC nº 355/2015. 

Daí se pode afirmar que o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão se lastreia na manutenção da base objetiva dos contratos43 (as quais 

podem vir a ser renegociadas), e não, necessariamente, na proposta formulada 

pelos licitantes (a exemplo do que se passa com os contratos regidos pela Lei nº 

8.666/1993). Ademais disso, é de se destacar que as únicas exceções à construção 

contratual do equilíbrio econômico-financeiro de tais ajustes, nos quais são atribuídos, 

aprioristicamente, riscos ao poder concedente dizem respeito às hipóteses de 

ocorrência de eventos que se configurem como fato do príncipe (art. 9º, §3º, da Lei 

nº 8.987/1995), ou como uma alteração unilateral do contrato (art. 9º, §4º, da Lei nº 

8.987/1995). Segue daí a inadequação normativa de se deslocar, apriorística e de 

forma indeterminada, os riscos pela materialização de eventos albergados pela Teoria 

da Imprevisão (a exemplo do provocado pela Covid-19) ao poder concedente, máxime 

com lastro na Lei nº 8.666/1933. Mais que isso, cuida-se de premissa antípoda ao 

racional econômico de tais ajustes, como será desenvolvido no próximo item. 

42 A ANTT passou a se utilizar da metodologia do fluxo de caixa marginal, especialmente no que diz respeito 
à realização de novos investimentos em contratos de concessão de rodovia. Tal se deu em decorrência 
de questionamentos do Tribunal de Contas da União a propósito das elevadas taxas de rentabilidade dos 
contratos de rodovia da 1ª etapa do Procrofe, o que ficou constatado no Processo de Acompanhamento nº 
008.896/2005-2, que versava sobre os estudos que subsidiaram os editais da 2ª etapa do Procrofe. Na 
ocasião, constatou-se uma taxa interna de retorno de 8,95%, a qual era substancialmente menor do que 
as praticadas na 1ª etapa do referido programa, que variavam de 17 a 24%. Diante disso, a Secretaria de 
Fiscalização de Desestatização (Sefid/TCU) daquele tribunal instaurou o Processo nº 026.335/007-4, com o 
objetivo de verificar as causas da substancial diferença entre as taxas de retorno fixadas nas duas primeiras 
etapas do programa de rodovias federais. Em razão desse pedido, o Tribunal de Contas da União, por meio 
do Acordão nº 2.154/2007, determinou à ANTT que averiguasse se as concessões de rodovias celebradas 
na 1ª etapa do Procrofe restavam desequilibradas em razão da sua elevada taxa interna de retorno. A referida 
agência se manifestou por meio da Nota Técnica nº 004/2008/SUREF/SUINF, na qual foi consignado “que 
estavam em equilíbrio econômico-financeiro os contratos da 1ª Etapa do Procrofe, por serem objetos de revisão 
e reajuste tarifário, anualmente”. Sucede que, malgrado a ANTT não tenha constatado que os contratos de 
concessão de 1ª etapa do Procrofe estivessem desequilibrados, ela editou a Resolução nº 3.651/11, de 7 de 
abril de 2011 (alterada pela Resolução nº 4.339/2014), que aprova a metodologia de fluxo de caixa marginal 
para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais da 1ª 
etapa, da 2ª etapa (fase I) e do polo Pelotas, em decorrência de novos investimentos e serviços.

43 LARENz, Karl. Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos. Tradução de Carlos Fernández 
Rodríguez. Granada: Comares, 2002. 
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3 Incompletude dos contratos de concessão e seus efeitos 
econômicos

Como visto, o regime jurídico do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

de concessão foi forjado com base em concepções doutrinárias atreladas a um 

regime jurídico-administrativo. Isso importa dizer que, mesmo se prevendo uma 

abertura jurídica à Teoria da Imprevisão, pretendeu-se construir um sistema completo 

e previsível, no qual os eventos extracontratuais teriam que ser alocados como um 

risco do poder concedente. Para além de não ter fundamento jurídico, tal entendimento 

desconsidera premissas básicas que são inerentes a tais ajustes: (i) a de que os 

agentes são parcialmente racionais (bound rationality) na celebração de contratos 

de concessão; e (ii) que, em razão da assimetria de informações entre regulador 

e regulado e dos prazos diferidos de vigência, esses ajustes são, por essência, 

incompletos. Nesse quadrante, é possível se afirmar, como Marcos Nóbrega,44 que 

“a utilização da Teoria da Imprevisão é inadequada para servir de base teórica para 

a recomposição do equilíbrio financeiro do contrato por conta não somente da sua 

defasada base volitiva, mas também por não considerar as assimetrias informacionais 

existentes entre o Poder Público contratante e o particular”. Cuida-se, na verdade, de 

problemas de informação e de custos de transação. 

Como é sabido, Ronald Coase, em dois textos seminais, o primeiro, publicado 

em 1937, denominado “The Nature of The Firm”, e o segundo, em 1960, cujo título 

é “The Problem of Social Cost” desenvolveu a Teoria dos Custos de Transação. Em 

breves e resumidas palavras, a teoria formulada pelo autor consagra o entendimento 

de acordo com o qual “quando os direitos de propriedade são bem definidos e o 

custo de transação é igual a zero, a solução final do processo de negociação entre as 

partes será eficiente, independentemente da parte a que se atribuam os direitos de 

propriedade”. O núcleo desse teorema está no conceito de “custos de transação”. 

Tal conceito está atrelado à adequada (e realista) concepção de acordo com a qual o 

livre mercado é dotado de imperfeições, que justificam a intervenção do direito. Dito 

em outros termos, considera-se que conceitos como o de concorrência perfeita e de 

simetria de informações entre os agentes econômicos não têm lugar no mundo dos 

fatos (como defendido, pela Teoria Neoclássica, pela crença na existência de “uma 

economia de lousa”).

E isso se dá em razão de dois pressupostos básicos das relações econômicas: 

o da racionalidade limitada e o do oportunismo entre as partes. O primeiro está 

44 NóBREGA, Marcos. Direito e Economia da Infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2020.
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relacionado à impossibilidade de os atores humanos racionalizarem todas as suas 

escolhas (ponderando os custos e benefícios de suas ações), seja pela escassez 

de informações, seja por fatores exógenos ao seu comportamento (v.g. a edição de 

normas jurídicas) ou endógenos (v.g. a busca de satisfação). O segundo tem a ver 

com o fato de cada parte, ao maximizar seus próprios interesses, poder se utilizar da 

assimetria de informações para com a contraparte, de modo a obter um excedente 

de renda (o que importará numa situação subótima45). Daí que, de acordo com 

Ronald Coase,46 os custos de transação são todos os valores necessários à relação 

econômica, os quais podem ter lugar no âmbito da negociação (no procedimento 

de barganha), na sua remuneração (a título de contraprestação) e na prevenção de 

condutas oportunistas.47

Tal conceito, sob a perspectiva da assimetria informacional, veio a ser 

desenvolvido, por George Akerlof, em 1970, no artigo “The Market for Lemons: quality 

uncertainty and the Market Mechanism” (Quarterly Journal of Economic).48 Segundo 

Akerlof, no mercado de venda de carros usados (os lemons), o vendedor tem mais 

informações a propósito dos carros usados, o que importa na presunção, para os 

compradores, de que todos os carros usados são de baixa qualidade. Segue daí 

que tal assimetria de informações resulta em duas consequências: (i) na queda dos 

preços dos carros usados; e (ii) no fato de os carros usados de boa qualidade serem 

excluídos do mercado (seleção adversa).

São circunstâncias que não podem ser desconsideradas na celebração de 

negócios jurídicos. Na mesma direção, Oliver Williamson,49 autor que posteriormente 

desenvolveu a teoria de Coase, asseverou que os “custos de transação” nos negócios 

45 CATEB, Alexandre Bueno; GALLO, José Alberto Albeny. Breves considerações sobre a teoria dos contratos 
incompletos. UC Berkeley: Berkeley Program in Law and Economics. 2007. Disponível em: https://escholarship.
org/uc/item/1bw6c8s9 Acesso em 15/03/2020.

46 COASE, Ronald Harry. The Nature of the Firm. Economica, New Series, v. 4, n. 16. (nov. 1937), p. 386-405.
47 Sobre tema, aprofundar também em: NORTH, Douglas C. Custos de Transação, Investimentos e Desempenho 

Econômico. Ensaios & Artigos. Tradução de Elizabete Hart. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1992. Portanto, 
os custos de transação ocorrem quando as transações entre agentes econômicos “são difíceis de precificar 
e que correspondem principalmente às incertezas existentes quanto às possibilidades de comportamento 
oportunista e não atendimento de padrões pré-acordados impelem à firma decidir se a produção de 
determinado bem deve ou não ser internalizada ou contratada à outra [firma]”. Caso sejam elevados, a firma 
escolherá por internalizar a produção. Mas, “se as incertezas quanto ao atendimento das exigências da 
firma contratante forem pequenas e por isso gerarem custos de transação baixos, então a firma preferirá 
contratar a produção” (RAUEN, André Tortato. Custos de transação e governança: novas tipologias de relações 
interfirmas. Revista Espaço Acadêmico, ano VI, n. 69, fev. 2007. Disponível em: https://www.researchgate.
net/publication/313939167_Custos_de_transacao_e_governanca_novas_tipologias_de_relacoes_interfirmas 
. Acesso em: 15 mar. 2020).

48 AKERLOF, George. The Market for Lemons: quality uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of 
Economics, n. 84, p. 488-500, 1970.

49 WILLIAMSON, Oliver. Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. American Journal of Sociology, 
v. 87, n. 3, 1981, p. 552.
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jurídicos têm lugar porque os agentes econômicos não adquirem bens, tão somente, 

por conta dos custos de produção, mas porque a todos eles estão agregados os 

custos de negociação, que são aqueles necessários à formação e à manutenção 

dos ajustes. Ainda de acordo com o autor, estes custos podem se materializar, ex 

ante, na fase pré-contratual; ou, ex post, posteriormente à sua celebração. Na fase 

pré-contratual, os custos de transação podem ser exemplificados: (i) pela redação do 

contrato; (ii) pelas negociações para obtenção de melhores condições e obrigações 

contratuais; e (iii) pelo estabelecimento de garantias para se mitigar os riscos da 

ocorrência de fatos supervenientes. Já os custos na fase pós-contratual, por sua 

vez, terão lugar, por exemplo: (i) na fiscalização do contrato; (ii) na manutenção das 

condições originalmente acordadas; e (iii) na sua renegociação pela ocorrência de 

fatos supervenientes.50 

Em resumo, a assimetria de informações tem lugar, primeiramente, na 

medida em que as partes costumam ter mais informações a propósito dos próprios 

negócios (no que toca ao volume demanda, custos fixos e variáveis, informações 

que podem colaborar para a elaboração de um fluxo da caixa para firma). Razão 

pela qual o Regulador não consegue prever, com segurança, como a contraparte 

se portará durante a celebração e a execução dos negócios jurídicos. É dizer, ainda 

que a contraparte revele determinadas informações (no âmbito do procedimento 

de barganha, por exemplo), isso não importa que todas essas informações serão 

absorvidas e compreendidas. Ademais disso, essa assimetria de informações 

poderá importar na prática de condutas oportunistas pelo detentor das informações, 

valendo-se delas para extrair renda de tal vantagem (informational rent). Todo esse 

racional resulta na constatação econômica de que os contratos – especialmente os 

de longo prazo – são incompletos. Assim, no âmbito de uma relação contratual, tal 

incompletude se materializa pela assimetria de informações entre as partes, ex ante, 

e na impossibilidade (e na onerosidade) em se prever todas as suas contingências, 

ex post. 

Daí que a celebração de contratos de longo prazo (dotados de maior grau de 

incompletude) se justifica, justamente, pela necessidade de as partes obterem 

informações da contraparte. Nesse quadrante, de acordo com a conhecida concepção 

50 De acordo com Robert Cooter: “The basic idea of the (Coase) theorem is that the structure of the law which 
assigns property rights and the liability does not matter so long as transaction costs are nil; bargaining will 
result in an efficient outcome no matter who bears the burden of liability. The conclusion may be drawn that 
the structure of law should be chosen so that transaction costs are minimized, because this will conserve 
resources used up by the bargaining process and also promote efficient outcomes in the bargaining itself” 
(COOTER, Robert. The Cost of Coase. Journal of Legal Studies XI, 1982. Disponível em: http://works.bepress.
com/robert_cooter/97. Acesso em: 15 mar. 2020).
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do professor de economia da Universidade de Harvard, Oliver Hart (vencedor do Prêmio 

Nobel de Economia de 2016, ao lado do economista finlandês Bengt Holmström51), no 

âmbito de contratos incompletos,52 seria mais eficiente às partes celebrar contratos 

flexíveis, possibilitando a sua renegociação a posteriori. Tal modelo consistiria 

no estabelecimento de um ponto de referência, um parâmetro fixo, ex ante, e de 

variáveis, a serem preenchidas ex post.53 

Especificamente a propósito dos contratos de concessão, o autor afirma que 

tais ajustes são, por excelência, marcados por espaços de incompletude.54 É que, 

malgrado suas disposições contratuais, abre-se um espaço de incompletude na sua 

execução, que engloba todos os possíveis caminhos a adimpli-lo.55 Assim é que uma 

das soluções propostas por Hart, para se colmatar o preenchimento dessas lacunas, 

seria a adoção de uma metodologia de renegociação, lastreada em princípios, ou 

parâmetros interpretativos,56 previamente acordados entre as partes. Cuida-se do 

denominado Vested Model, no qual se estabelecem, ex ante, parâmetros básicos 

51 Para ilustrar, cita como exemplo a singela situação em que se contrata uma empregada com horário fixo, 
mas com a possibilidade de se, eventualmente, exigir o cumprimento de horas-extras remuneradas. Nessa 
hipótese, a incompletude residiria na variável de se poder, ou não, obrigar o cumprimento de horas-extras. É 
que, ao se abrir tal possibilidade, aumentam-se os riscos por parte da contratada, que, naturalmente, poderá 
repassá-los sob a forma de um aumento da sua contraprestação. Esse modelo só seria eficiente se ambas 
as partes tivessem razoável sinergia quanto ao valor a ser cobrado a título de horas-extras. Do contrário, caso 
os valores entendidos como devidos sejam muito discrepantes, a melhor solução seria manter o salário fixo 
e negociar o variável a cada situação de necessidade (MAIJA, Halonen-Akatwijuka; HART, Oliver. More is Less: 
Why Parties May Deliberately Write Incomplete Contracts. National Bureau of Economic Research Working 
Paper nº 19001, 2013. Disponível em: https://www.nber.org/papers/w19001. Acesso em: 15 mar. 2020).

52 Nos contratos completos, por sua vez, as partes “são capazes de especificar, em tese, todas as características 
físicas de uma transação, como data, localização, preço e quantidades, para cada estado da natureza futuro” 
(CATEB, Alexandre Bueno; GALLO, José Alberto Albeny. Breves considerações sobre a teoria dos contratos 
incompletos. UC Berkeley: Berkeley Program in Law and Economics. 2007). 

53 HART, Oliver; MOORE, John. Contracts as Reference Points. The Quaterly Journal of Economics, v. CXXIII, Feb. 
2008. 

54 No mesmo sentido, Tatiana Esteves Natal, para quem “Não causa estranhamento o fato de que a ocorrência 
majoritária no mundo real é a de contratos incompletos. O contrato completo é um conceito ideal. Em economia, 
os modelos teóricos são úteis para conformar, por hipótese, situações ótimas (situadas no plano das é) e 
ilustrar seu afastamento de situações empíricas (os casos concretos situados no mundo real). Assim, não há 
sentido prático em falar acerca da completude e incompletude de um contrato, mas em “grau de completude” 
dos contratos (NATAL, Tatiana Esteves. A teoria dos contratos incompletos e a natural incompletude do 
contrato de concessão, 2014).

55 HART, Oliver. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and the Application to Public-Private 
Partnerships. Harvard. The Economic Journal, v. 113, n. 486, Conference Papers (Mar., 2003). 

56 Hart menciona como parâmetros os da lealdade, da equidade, honestidade, integridade, autonomia e 
reciprocidade. A proposta aqui seria destrinchar esses vetores em contrato. A título de exemplo, o corolário da 
equidade se concretizaria mediante a repartição de lucros, a cada parte, de maneira proporcional a seus êxitos 
(HART, Oliver. Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding Principles. p. 27. Disponível em: 
https://scholar.harvard.edu/hart/publications/overcoming-contractual-incompleteness-role-guiding-principals. 
Acesso em: 15 mar. 2020). Da mesma forma, o corolário da lealdade contemplaria a ideia de tratar o bem 
alheio como se seu fosse. Em casos em que o nível de rendimento de uma das partes fosse inferior ao por ela 
projetado, a outra teria o dever de contribuir para mitigar esse prejuízo (HART. Oliver. Overcoming Contractual 
Incompleteness: The Role of Guiding Principles. Op. cit., p. 5).
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de diálogo para uma futura renegociação, que poderá vir a ocorrer justamente para 

preencher cada espaço de incompletude contratualmente predefinido.57 

Ademais disso, os contratos de concessão são contratos de natureza relacional. 

De acordo com Ian Macneil,58 “duas características comuns dos contratos de longo 

prazo são: a existência de lacunas no planejamento e a presença de uma série de 

processos e técnicas usadas pelos contratantes para criar flexibilidade, em vez 

de tentar planejá-lo rigidamente”. É que, nos contratos de concessão, a variável 

“prazo” é imprescindível para a execução do cometimento público por ele veiculado. 

De fato, por meio dela, que será formado o equilíbrio econômico-financeiro destes 

ajustes, trazendo-se o valor futuro dos recebíveis a um valor presente, o qual terá 

de ser amortizado (a uma determinada taxa), durante a exploração do ativo. Daí 

por que o “prazo” se vincula ao próprio objeto do contrato, pois que esse ajuste 

não comporta, sob o aspecto econômico, a sua execução por prestações imediatas 

(“spot”). Cuida-se uma estratégia contratual da qual se valem as partes para gerar 

incentivos para que possam investir em ativos específicos, assim considerados 

como a condição determinada pelas limitações de remoção para torná-lo disponível 

a outras finalidades e a outros usuários, sobretudo em função dos custos que lhe 

foram afundados (sunk costs).59 São, portanto, investimentos que pressupõem:  

(i) a sua vocação ao atendimento de unidades de capital fixo especializadas; (ii) a 

sua expansão seja direcionada e dimensionada para atender a uma demanda, que 

envolva um conjunto de transações; (iii) um processo de aprendizagem, por intermédio 

do qual os contratantes, em razão da relação duradoura, poderão dele se valer para a 

celebração de outros negócios jurídicos. De fato, como leciona Rachel Sztajn,60 “para 

que os indivíduos façam investimentos e façam surgir o pleno potencial das trocas 

através da especialização, faz-se necessária a redução nos custos associados a 

riscos futuros de rupturas de promessa”.

Confirmam a incompletude dos contratos de concessão a presença de cláusulas 

contratuais, por meio das quais se prevê, como uma forma de colmatar as suas 

lacunas, a incidência da regulação setorial ex post. Assim, por exemplo, cite-se a 

Cláusula 3.1.27 do Contrato de Concessão do Aeroporto de Viracopos, segundo a 

qual “sem prejuízo de eventual regulamentação futura expedida pela ANAC, dispor 

57 HART, Oliver. Overcoming Contractual Incompleteness: The Role of Guiding Principles. Op. cit., p. 23. 
58 MACNEIL, Ian. The many future of contracts. South California Law Review, v. 47, p. 691-816, 1973-1974, p. 

720.
59 KLEIN; CRAWFORD; ALCHIAN. Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process, 

p. 299.
60 SzTAJN, Raquel. Law and economics. In: zYLBERSzTAJN, Décio; SzTAJN, Raquel (Org.). Direito & economia – 

Análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
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de banco de dados atualizado, em base eletrônica, apto a gerar relatório contendo 

as informações da Concessão, assegurando à ANAC o acesso ininterrupto, irrestrito 

e imediato ao referido banco de dados” (grifos postos). No mesmo sentido, cite-se a 

Cláusula 29.4 das Concessões de Rodovias da 3ª Fase do Procrofe, segundo as quais 

“De acordo com os prazos e condições estabelecidos em regulamentação da ANTT, 

terceiros serão autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o 

término do Prazo da Concessão, para fins de realização de estudos para a promoção 

de novos procedimentos licitatórios e/ou realização de novas obras”.

Nesse quadrante, nos contratos de concessão, as partes, por manterem um 

relacionamento duradouro, se submetem a jogos sequenciais,61 o que gera incentivos 

para elas cooperarem, na colmatação de suas lacunas, ex post.62 Segue daí por 

que considero que tal instrumento, na esteira de Fernando Araújo,63 tem por objetivo 

promover a: (i) cooperação por intermédio da conversão de jogos não cooperativos 

em jogos cooperativos; (ii) circulação e partilha da informação entre as partes; (iii) 

vinculação ótima ao contrato; (iv) um nível ótimo de confiança; e, para o que aqui 

importa, (v) a diminuição dos custos de transação, pelo estabelecimento de relações 

duradouras e flexíveis. 

Daí que, considerando os custos de transação de se desenhar contratos 

incompletos, seria mais eficiente postergar a colmatação de suas lacunas contratuais, 

por intermédio de um procedimento negocial ou pelo enforcement.64 Nesse sentido, 

como afirma David Campbell,65 num determinado momento seu custo não mais 

compensará. [...] os custos de informação de determinada contingência serão 

menores quanto mais patente for a referida contingência, e, assim, a modificação do 

contrato ex post tenderá a ser menos custosa que sua alteração ex ante.66

61 SADDI, Jairo; PINHEIRO, Armando Castelar. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
62 Como bem diagnosticado por Gómez-Ibáñez “Os governos geralmente optam por renegociar contratos 

incompletos, porque a perspectiva de viver com serviços inadequados que derivam de contratos antiquados 
parece muito dolorida. Mas o governo que renegocia coloca sua credibilidade com os cidadãos bem como 
com os investidores em risco, comprometendo o apoio popular para a infraestrutura privada” (GóMEz-IBáÑEz, 
José. Regulating Infrastructure: Monopoly, Contracts and Discretion. Cambridge: Harvard University Press, 
2003).

63 ARAúJO, Fernando. Uma análise económica dos contratos. Parte I: A abordagem económica, a responsabilidade 
e a tutela dos interesses contratuais. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 5, 
n. 18, p. 69-160, abr./jun. 2007. 

64 É consensual entre aqueles que estudam contratos em Economia que uma fração muito relevante das 
informações não é observada e, entre as observadas, apenas uma pequena parcela pode ser utilizada 
nas instâncias judiciais. Por isso, os contratos costumam conter em si os elementos que conduzem ao 
comportamento desejado, o que é denominado na literatura de self enforcement (AzEVEDO, Paulo Furquim de. 
Parte II: contratos – Uma perspectiva econômica. In: zYLBERSzTAJN, Décio; SzTAJN, Raquel (Org.). Direito & 
economia – Análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005). 

65 The incompleteness of our understanding of the law and economics of relational contract, cit., p. 674.
66 Sztajn e Verçosa asseveram que: “A distribuição da informação entre contratantes é ponto central na conclusão 

de pactos; tem relevância na distribuição dos ônus e vantagens entre os contratantes. Daí que se torna 
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Com base nesse racional, é possível se afirmar que a aplicação irrestrita e 

apriorística da Teoria da Imprevisão, em contratos de concessão, não se apresenta 

eficiente. É que, em razão da racionalidade limitada e da assimetria de informações 

entre regulador e regulado, a previsão de todos os eventos que podem acometer um 

contrato de longo prazo incrementaria os custos de transação do desenho contratual. 

Segue daí o racional econômico de se modelar uma estrutura contratual lastreada 

em incompletudes, deliberadamente deixadas pelas partes. Caso, porém, não seja 

possível estabelecer as consequências para um evento imprevisível, será mais 

eficiente delegar a sua colmatação para um procedimento negociado, ex post, do que 

arbitrar suas consequências ex ante. Disso decorre a necessidade de tal teoria ser 

disciplinada pela regulação econômica dos pactos concessionários (e não de forma 

apriorística), tema que será tratado no próximo item deste ensaio. 

4 Diferenças entre a Regulação Discricionária e a Regulação 
Contratual e os seus efeitos sobre a aplicação da Teoria da 
Imprevisão 

Como visto, a assimetria de informações e a racionalidade limitada dos agentes 

importam em uma incompletude intrínseca ao regime jurídico do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos de concessão. Segue daí a razão pela qual a relação entre 

poder concedente e concessionário veicula um problema de Agência. De acordo com 

a Teoria do Agente-Principal,67 o Principal (poder concedente) delega uma determinada 

atividade para o Agente (concessionário), que possui uma vantagem informacional, e 

não tem, a priori, condições de aferir o nível de esforço exercido pelo agente para o 

atingimento de um determinado resultado (output). Daí a necessidade de se veicular 

um modelo regulatório que sirva para que o Agente tenha incentivos para cumprir os 

objetivos estipulados pelo Principal, no âmbito da exploração de uma infraestrutura 

que, em determinados segmentos, ainda ostenta a natureza jurídica de monopólio 

natural. 

De fato, como destacado por Harold Demsetz,68 como é irreal se estabelecer uma 

exploração concorrencial no âmbito de um mercado caracterizado como monopólio 

possível prever o equilíbrio que resultará do contrato (se efetivo ou não), a distribuição dos ganhos e perdas, 
e como interpretá-lo quando evento imprevisto venha incidir sobre as prestações” (SzTAJN, Raquel; VERçOSA, 
Haroldo Malheiros Dulcrec. A incompletude do contrato de sociedade. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, v. 131, jul./set. 2003).

67 BARON, D. P.; MYERSON, R. B. Regulating a Monopolist with Unknown Costs. Econometrica, Evanston, v. 50, 
n. 4, p. 911-930, jul. 1982.

68 DEMSETz, Harold. Why regulate utilities? Journal of Law and Economics, v. 11, n. 1, p. 55-65, abr. 1968. 
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natural, por intermédio de uma regulação contratual (antecedida por um Leilão), seria 

incentivada a produção de eficiências que teriam lugar num ambiente competitivo. De 

acordo com autor, as revelações das informações seriam obtidas, por meio de lances 

sucessivos do Leilão – até que seja escolhido um prestador de serviço mais eficiente. 

Nada obstante, como visto, a assimetria de informações entre as partes e o longo 

prazo de tais ajustes impedem que todas essas informações sejam reveladas, ex 

ante,69 predica-se do desenho de mecanismos regulatórios ex post. 

Nesse quadrante, são endereçados dois modelos de regulação de contratos 

de concessão: a regulação discricionária (discretionary regulation) e a regulação por 

contrato (regulation by contract). A primeira tem por desiderato estabelecer uma 

estrutura de custos para o agente regulado, a ser remunerada por determinada taxa 

de rentabilidade. Utilizando-se de tal metodologia, estabelece-se uma remuneração 

pelos investimentos realizados e/ou previstos (Capex Capital Expenditure – CAPEX) e 

pelos custos operacionais incorridos e/ou previstos (Operational Expenditure – OPEX). 

Trata-se de uma modalidade de regulação que tem por objetivo primeiro interditar que 

o agente monopolista cobre preços supracompetitivos, por intermédio da simulação 

de um mercado competitivo (competition in the market). 

Para tanto, o regulador poderá se valer de duas metodologias. Poderá se valer da 

regulação por taxa de retorno (rate of return), metodologia por meio da qual se garante 

ao agente regulado a manutenção da Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto,70 em 

face dos custos por ele despendidos. Embora se trate de modelo, habitualmente, 

utilizado em projetos de infraestrutura, a sua desvantagem consiste nos incentivos 

gerados para o superdimensionamento da base de ativos, considerando a garantia 

de uma rentabilidade fixa (Efeito Averch-Johnson71) para o concessionário. E, da 

regulação por preço-teto (price cap), metodologia por intermédio da qual, ao se fixar 

um preço máximo, pretende-se criar incentivos para que o concessionário aumente a 

sua rentabilidade, pela gestão eficiente de seus custos. Em ambas as modalidades, 

porém, as premissas econômicas do contrato são atualizadas periodicamente (em 

sede de revisão tarifária).72

69 CRASWELL, Richard. The “incomplete contracts” literature and efficient precautions. 56. CASE W. RES. L. REV. 
151 (2005-2006).

70 JOSKOW, Paul Lewis. The determination of the allowed rate of return in formal regulatory hearings. Bell Journal 
of Economics, n. 3, p. 632-644, 1972.

71 BROWN, A.; STERN, John; TENENBAUM, Bernard. Handbook for evaluating infrastructure regulatory systems. 
World Bank, 2006.

72 AVERCH, Harvey; JOHNSON, Leland. Behavior of the firm under regulatory Constraint. American Economic 
Review, n. 52, v. 5, p. 1052-1070, 1962.
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A regulação por contrato (Regulation by Contract), por sua vez, tem lugar pelo 

estabelecimento, ex ante, após a realização do leilão, dos custos que serão incorridos 

pela firma. Em resumo, essa modalidade de regulação contratual estabelece, desde 

a modelagem inicial, uma variação do preço obtido no âmbito do procedimento 

licitatório: (i) pelo reajuste anual; (ii) pelo estabelecimento de uma adequada matriz 

de riscos contratuais; (iii) pelo estabelecimento de níveis qualitativos de serviços; (iv) 

pela previsão de obrigações de investimentos, dentre outros arranjos contratuais.73 

Por meio dessa modalidade, estabelece-se que a formação do “preço” se dará pela 

exploração do monopólio natural, diante da competição pelo mercado (Competition 

for the Market).74

Essa última modalidade de regulação vem sendo adotada, por exemplo, nas con-

cessões de rodovias e de aeroportos, nas quais há previsão de uma exaustiva ma triz 

de riscos contratuais, o que restringe muito a aplicação da Teoria da Imprevisão em 

tais modelagens. Isso porque, a depender da matriz de riscos contratuais, os eventos 

albergados pela Teoria da Imprevisão podem ser alocados ao Poder Concedente ou ao 

concessionário. Nesse sentido, cite-se a Cláusula 5.2.8 dos Contratos de Concessão 

da Infraestrutura aeroportuária, segundo a qual se prescreve que são riscos do poder 

concedente “a ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito, exceto quando 

a sua cobertura possa ser contratada junto a instituições seguradoras, no mercado 

brasileiro, na data da ocorrência ou quando houver apólices vigente que cubram 

o evento”. Nos contratos de Concessão de Rodovias da 3ª fase do Procrofe, por 

sua vez, veiculou-se a Cláusula 20.1.2, a qual atribui às concessionárias “os riscos 

pelo advento de caso fortuito e força maior que possam ser objeto de cobertura de 

seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência”. Note-se que, a depender 

da modelagem contratual, os riscos pela Teoria da Imprevisão são alocados ao Poder 

Concedente ou ao concessionário. 

Nas concessões de rodovias federais, para além de uma matriz de riscos 

contratuais que delimita a aplicação de tal teoria, o art. 2º-A da Resolução ANTT 

nº 675/2004, prescreve que “Nas revisões extraordinárias serão consideradas as 

repercussões, decorrentes, única e exclusivamente, de fato de força maior, ocorrência 

superveniente, caso fortuito, fato da Administração, alteração unilateral do contrato, 

ou fato de príncipe que resultem, comprovadamente, em alteração dos encargos 

da concessionária” (grifos postos). Isso quer significar que, especificamente nesse 

73 GOMEz-IBANEz, Jose. Regulating infrastructure: monopoly, contracts and discretion. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2003.

74 CAMACHO, Fernando Tavares; RODRIGUES, Bruno da Costa Lucas. Regulação econômica de infraestrutura: 
como escolher o modelo mais adequado? Revista do BNDES, n. 41, jun. 2014. 
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modelo de regulação contratual, os efeitos econômicos decorrentes da Teoria da 

Imprevisão foram alocados ao Poder Concedente – o que poderia não ter acontecido. 

Mais que isso, que, à luz da regulação contratual delineada da modelagem dos 

contratos de concessão de rodovias, os efeitos decorrentes da Teoria da Imprevisão 

só poderão ser invocados, pelo Concessionário, para fins de reequilíbrio, em sede 

de Revisão Extraordinária. Nesse quadrante, há uma delimitação do que poderá 

estar albergado pela Teoria da Imprevisão, bem como do instrumento procedimental 

adequado para veicular os seus efeitos econômicos. 

Com o mesmo racional de relativizar o entendimento de que o risco pelo advento 

da Teoria da Imprevisão seria sempre alocado ao Poder Concedente, cite-se a questão 

do risco cambial: cogite-se da hipótese (provável) de a Pandemia provocada pelo 

Coronavírus importar em variações do câmbio. Alguém duvidaria de que se trata de 

um evento albergado pela Teoria da Imprevisão, que poderá provocar a onerosidade 

excessiva de contratos de concessão (especialmente se o projeto tiver sido financiado 

por organismos internacionais)? Mas isso não significa que o concessionário, 

necessariamente, tenha direito ao reequilíbrio de seu contrato. É que, contrariando as 

diretrizes do Global Infrastructure Hub, os riscos cambiais, salvo exceções presentes 

em modelagens mais novidadeiras,75 vêm sendo integralmente transferidos para 

os concessionários em contratos de concessão. Cite-se, nesse sentido, a Cláusula 

5.6.10 do Contrato de Manutenção e Exploração dos aeroportos integrantes dos 

Blocos Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, que atribuem ao concessionário o risco 

pela “variação das taxas de câmbio”. E, no mesmo sentido, a Cláusula 21.1.14 

do Contrato de Concessão nº 006/2013, da 3ª Fase do Procrofe, o qual aloca o 

risco de “variação das taxas de câmbio” ao concessionário. Somem-se a isso os 

distintos tratamentos que vêm sendo dados aos efeitos provocados pelo Covid-19 em 

contratos de concessão, em outros países, como será demonstrado no próximo item.

 

75 O tema foi bem endereçado, no âmbito da Concessão nº 01/2019 (Concessão do Lote Pipa), que, em seu 
anexo 22, define que tal instrumento “terá aplicabilidade apenas para o montante principal de financiamentos 
em moeda estrangeira, e não inclui os juros ou quaisquer outros valores devidos no âmbito do financiamento, 
cujo montante máximo será, individual ou agregado, de US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares 
norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas conforme taxa de câmbio PTAX venda, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil, no dia da contratação do respectivo instrumento de financiamento”. Ainda de acordo 
com a referida modelagem, tal mecanismo poderá ser implementado para dar cabo de investimentos em 
bens reversíveis, por intermédio da utilização da Conta de Reserva de Outorga, formada pelas contribuições 
variáveis estabelecidas no Leilão. 
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4.1 Efeitos da Covid-19 em contratos de concessão no 
mundo e aplicação da Teoria da Imprevisão 

Na Espanha, o tema veio a ser endereçado pelo Real Decreto-ley 8, de 18 

de março de 2020. No referido normativo, o risco pelo advento da pandemia foi 

considerado como alocado ao Poder Concedente. Nesse sentido, previu-se o direito 

das concessionárias ao restabelecimento do equilíbrio econômico de seus contratos 

de concessão, por intermédio da extensão da variável prazo, em 15%, bem como 

pela alteração das cláusulas de conteúdo econômico do ajuste.76 Ainda de acordo 

com normativo, o reequilíbrio econômico-financeiro deverá servir para compensar a 

perda de receita e o aumento de custos suportados pelas concessionárias – incluindo 

quaisquer custos salariais adicionais, que se refiram à execução ordinária do contrato 

de concessão de obras ou serviços, durante a pandemia provocada pela Covid-19. É 

de se notar, com efeito, que, na Espanha, a legislação de emergência considerou que 

o risco pelo advento da Pandemia teria sido alocado ao Poder Concedente. 

O Reino Unido, em 02 de abril de 2020, tratou do tema na Guidance Note, 

emitida pela Infrastructure and Projects Authority, a qual dispõe sobre os contratos 

de Private Finance Initiative (PFI) e Private Finance 2 (PF2), instrumentos negociais 

similares aos contratos de concessão brasileiros. De acordo com o documento, 

a Pandemia provocada pela Covid-19 não se configura como um evento de force 

majeure.77 A despeito disso, determina-se que as autoridades contratantes devem 

76 Nos termos do decreto: “En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes 
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en 
el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el 
COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para 
combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, 
según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o 
mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

 Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento 
de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que 
efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión 
de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. 
Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad 
e importe por el contratista de dichos gastos.

 La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia 
del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación 
descrita en su primer párrafo y únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad” 
(Real Decreto-ley 8. Disponível em:  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824).

77 Nesse ponto, faz-se referência ao ensinamento de Marcelo Rangel Lennertz, que aponta que o conceito de 
force majeure events não guarda identidade com o conceito brasileiro de força maior: primeiro, porque não 
tem previsão taxativa dentre os casos trazidos no contrato, como no modelo inglês, vez que a hipótese de 
caso fortuito e força maior na legislação brasileira comporta a adequação de diferentes cenários ao conceito; 
segundo, os efeitos de caso fortuito e força maior, previstos no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 englobam 
todas as consequências do gênero de Supervening Events inglês, cujas espécies são Compensation Events, 
Relief Events e Force Majeure Events. 
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trabalhar, em conjunto com os concessionários e utilizando-se de todos os meios 

disponíveis, de modo que os serviços públicos não tenham soluções de continuidade. 

O documento, prevê, ainda, que, como forma de se garantir a continuidade dos 

serviços públicos, devem ser mantidos os pagamentos à contratada (de sorte que ela 

possa continuar remunerando sua força de trabalho e seus fornecedores), bem como 

que sejam revistos índices de desempenho contratual, de modo que eles possam vir 

a refletir os impactos provocados pela Covid-19.78 O documento recomenda, ainda, 

que a remuneração das concessionárias seja calculada com base na média realizada 

nos últimos três meses anteriores à pandemia.79 80 Daí se pode inferir que, no Reino 

Unido, os efeitos econômicos provocados pela Covid-19 não foram considerados 

como risco aprioristicamente alocado ao Poder Concedente. É dizer, de acordo com 

documento, o equilíbrio econômico-financeiro deverá observar a matriz de riscos 

contratual. 

Portugal, por sua vez, editou o Decreto-Lei nº 19-A/2020, em 30 de abril de 

2020, que estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro 

 E conclui: “a afirmação contida na Guidance Note do Governo do Reino Unido de que a pandemia da COVID-19 
não configura um “Force Majeure Event” nos contratos de PFI e PF2 significa, simplesmente, que pandemias 
não constam do rol (taxativo) de hipóteses previstas nesses contratos para a caracterização de um “Force 
Majeure Event”. O principal efeito prático dessa constatação é impedir que as Contratadas possam requerer 
a extinção da relação contratual, com o consequente pagamento de indenização pelo Poder Concedente” 
(LENNERTz, Marcelo Rangel. Covid-19 não configura ‘evento de força maior’ em PPPs do Reino Unido – qual 
a relevância dessa decisão para as discussões no Brasil?. Disponível em: https://www.agenciainfra.com/
blog/infradebate-covid-19-nota-sobre-a-irrelevancia-da-decisao-do-governo-do-reino-unido-para-concessoes-no-
brasil/. Acesso em: 28 jul. 2020). 

78 “No original: “Contracting authorities should work closely with PFI contractors to use all available options to 
maintain public services during the emergency period. This will include maintaining unitary charge payments 
(enabling PFI contractors to pay their workforce and suppliers), revising contract requirements/ standards 
(including scope changes where necessary) and moderating payment and performance mechanism regimes 
where appropriate” (Guidance Note. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/878059/2020_04_02_PFI_and_COVID19_final.docx.pdf. 
Acesso em: 28 jul. 2020).

79 Conforme item 4 da Guidance Note. (4. It is critical however that contracting authorities recognise that PFI 
contractors may not be able to achieve full performance under the PFI contract due to the on-going COVID-19 
emergency, including where due to illness in the workforce and to the need to introduce revised ways of 
working to protect health and safety. Where this is the case, it should be agreed locally to moderate contract 
requirements and standards and payment and performance mechanism arrangements to a point where they 
support the stable delivery of vital services for the duration of the emergency. In those circumstances normal 
unitary charge payments to PFI contractors should be maintained (we would recommend having regard to the 
net level of unitary charge payments over the last three months as a performance baseline) and there should 
be a temporary moratorium on related payment and performance mechanism deductions/points so that PFI 
contractors can continue to operate and pay their workforce and suppliers. We would expect that bespoke 
contractual documents will be used to implement these temporary arrangements in PFI contracts rather than 
by the template set out in the Guidance notes on Model Interim Payment Terms – Procurement Policy Note 
02/20).

80 Conforme Item 6 da Guidance Note. (6. In some cases it is possible that contract requirements and performance 
standards may need to be increased, for example reconfiguration of areas or enhanced/ additional cleaning, 
and unitary charge payments may need to be adjusted to reflect any required increase in requirements/ 
standards (and it is recognised that there may be other circumstances in which there may be increased costs 
of operation). As set out in PPN 02/20, we expect any increased costs to be presented on an open book basis).
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de contratos de execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença Covid-19. O 

normativo, em seu art. 3º, I, dispõe que restam suspensas, até o fim do estado de 

emergência, as cláusulas contratuais e disposições normativas que preveem o direito 

à recomposição do equilíbrio financeiro ou à compensação. O art. 8º do referido 

normativo, por sua vez, prescreve que “Não dão lugar a indemnização pelo sacrifício 

os danos resultantes de atos regularmente praticados pelo Estado ou outra entidade 

pública, no exercício das competências conferidas pela legislação de saúde pública e 

de proteção civil, ou no quadro do estado de emergência, para efeitos da prevenção e 

do combate à pandemia Covid-19, que constitui para o efeito causa de força maior”. 

Duas diretrizes podem ser extraídas de tal normativo. A primeira, de que houve uma 

suspensão da possibilidade de realização de pleitos de reequilíbrio. A segunda, no 

sentido que o Fato do Príncipe, decorrente das medidas sanitárias para conter a 

propagação da pandemia, não darão ensejo ao reequilíbrio econômico-financeiro em 

favor dos concessionários. 

No Brasil, é digno de nota o Projeto de Lei nº 2.139/2020, de autoria do Senador 

Antonio Anastasia (PSD/MG),81 o qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 

Transitório das relações jurídicas contratuais da Administração Pública, no período da 

emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19).

Em breve síntese, o projeto prevê a elaboração, pelo contratado, voluntariamente 

ou a pedido da Administração, de plano de contingência “para assegurar a 

continuidade da execução contratual e a preservação do seu objeto essencial”,82 

devendo conter propostas para assegurar a manutenção do contrato, tais como a 

revisão ou a suspensão temporária de obrigações, a postergação de investimentos, a 

alteração da metodologia de execução contratual, em todos os casos acompanhado 

de justificativa econômica. 

Dispõe, também, que a “Administração poderá rever obrigações contratuais e 

adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e adequada para conter 

os impactos da pandemia ou assegurar a continuidade da prestação objeto dos 

contratos”, trazendo, como exemplos, a suspensão da exigibilidade de obrigações, 

e consequente revisão de cronogramas para entrega de produtos, de serviços 

81 Em sua justificação, fica delineado o objetivo do projeto: “Com efeito, o Projeto tem o claro objetivo de 
salvaguardar o máximo de contratos administrativos vigentes, tendo em conta que a contratação realizada 
pela Administração Pública tem o intuito de atender ao interesse público. Assim, abdicar de contratos vigentes 
implica em desatender ao interesse que justificou a contratação, seja por torná-la demasiadamente onerosa, 
seja, tanto pior, por impedir a entrega ou prestação de objeto relevante. Assim, diante das premissas ora 
consignados, as medidas aqui propostas têm dois objetivos bem claros: (i) diminuir o passivo contratual de 
imediato; e (ii) prover instrumentos eficazes de revisão contratual.”

82 Art. 2º do PL nº 2.139/2020.
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ou para a realização de investimentos; a autorização para a desmobilização de 

pessoas, equipamentos e estruturas alocados na execução do contrato, por parte 

do contratado; a alteração das especificações e quantidades do objeto contratual; a 

suspensão da exequibilidade de sanções; a suspensão da aplicação de indicadores 

cujo cumprimento ou medição sejam comprovadamente inviáveis, assim como a 

revisão do sistema de desempenho previsto no contrato, com estabelecimento de 

nível mínimo de qualidade, quando cabíveis (arts. 3º e 4º). 

Especificamente para as concessões comum, administrativa ou patrocinada, 

além das medidas acima referidas, o poder concedente também poderá postergar, 

total ou parcialmente, o pagamento de encargos eventualmente existentes, como 

valores de outorga fixa ou variável, de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados. Caberia, também, diferir o pagamento de 

encargos de fiscalização ou congêneres, previstos nos respectivos contratos, e de 

encargos setoriais, previstos na legislação reguladora dos serviços objeto do contrato, 

dado que não tenham natureza tributária (art. 5º). 

Uma vez aplicadas essas medidas, o projeto estipula que as variações de 

ônus contratuais serão objeto de recomposição, assegurando-se a preservação 

do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, e o referente 

processo administrativo terá sua instauração findo o período de calamidade 

pública ou da situação de emergência, salvo nos casos urgentes em que “haja a 

necessidade de providências imediatas para assegurar a continuidade da execução 

da prestação” (art. 6º). Por fim, prevê que, havendo acordo entre as partes, seria 

possível o estabelecimento de nova equação econômico-financeira para o contrato, 

inclusive com a revisão da matriz de riscos originalmente prevista contratualmente. 

Ademais, é trazida como opção a extinção amigável do contrato, quando inviável 

a sua continuidade, comprovada mediante demonstrações econômico-financeiras 

(art. 8º). Como se vê, a proposição normativa endereça os seguintes pontos. Em 

primeiro lugar, prevê a possibilidade da adoção de medidas de redução qualitativa do 

serviço, de modo a compatibilizá-las com os efeitos provocados pela Covid-19. Num 

segundo momento, consagra o entendimento segundo o qual os efeitos provocados 

pela Pandemia deveriam ser suportados pelo Poder Concedente. E, num terceiro 

momento, possibilita que as partes possam endereçar uma renegociação das bases 

objetivas do contrato, ou mesmo a sua extinção. 

De todo o exposto, é possível se concluir que, atualmente, a Teoria da Imprevisão 

guarda aplicação muito restrita nos contratos de concessão, especialmente quando a 

modelagem adota a regulação contratual (seja em razão das modelagens atualmente 

em vigor no Brasil, seja em razão de como os diferentes países disciplinaram os 
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efeitos econômicos produzidos pela Covid-19). Ademais disso, é se destacar que 

a sua aplicação irrestrita, como sói ocorrer no âmbito Civilista, para além de não 

encontrar amparo normativo, pode subverter o equilíbrio econômico-financeiro de tais 

ajustes, incrementando, na ponta, os seus custos de transação. 

5 Da interpretação dos contratos incompletos: algumas 
propostas 

Como se pretendeu demonstrar, o trespasse apriorístico do risco pelo advento 

de evento albergado pela Teoria da Imprevisão, com lastro no art. 65, II, “d”, da 

Lei nº 8.666/1993 não se sustenta, seja pelo regime jurídico previsto na Lei nº 

8.987/1995, seja pela arquitetura econômica dos contratos incompletos. Nesse 

quadrante, o último e derradeiro item deste ensaio tem por objetivo propor algumas 

linhas de interpretação de contratos de concessão, na hipótese em que tenham lugar 

fatos imprevisíveis, de consequências incalculáveis. O Código Civil, que disciplina 

a Teoria Geral dos Contratos, estabelece diretrizes interpretativas que podem ser 

endereçadas à interpretação de contratos complexos (de que são exemplos os 

contratos de concessão), sobretudo a partir da vigência da Lei nº 13.874/2019 (Lei 

da Liberdade Econômica), pois que este estatuto veiculou um sistema interpretativo 

de contratos incompletos. 

Nesse sentido, o art. 113 do Código Civil, alterado pelo novel diploma, dispõe 

que os contratos devem ser interpretados no sentido do que: for confirmado pelo 

comportamento das partes posteriormente à celebração do negócio; corresponder 

aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; corresponder 

a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida 

das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, 

consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração (Incisos 

I, IV e V). O §2º do dispositivo prescreve que “As partes poderão livremente pactuar 

regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios 

jurídicos diversas daquelas previstas em lei”.

O art. 421-A do Código Civil (incluído pela Lei nº 13.874/2019) também 

estabelece que: as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos 

para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão 

ou de resolução; a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e 

observada; e a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada 

(incisos I, II, e III). 
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Todo esse racional, que reconhece a incompletude dos contratos, deve orientar 

a interpretação dos contratos de concessão na hipótese de materialização de 

evento albergado pela Teoria da Imprevisão. A primeira diretriz que se depreende da 

interpretação conjugada dos dispositivos é a que os contratos devem respeitar o que 

foi razoavelmente previsto pelas partes, o que inclui o desenho e a precificação de sua 

matriz de riscos, considerando as condições disponíveis quando de sua celebração.83 

A segunda vai no sentido de que as partes, por intermédio de posturas colaborativas,84 

devem endereçar soluções para a colmatação de lacunas contratuais. A terceira traz 

a orientação no sentido de que, em razão das assimetrias de informações, caberá, 

primordialmente, às partes, e não a um terceiro (juiz ou árbitro), propor um regime de 

renegociação dos contratos.

Transportadas para o regime concessionário, em situações nas quais se 

materialize evento albergado pela Teoria da Imprevisão, o interprete deverá privilegiar: 

(i) o disposto na matriz de riscos dos contratos de concessão; (ii) o provisionamento 

de tais riscos no Plano de Negócios apresentado pelo concessionário, ou no EVTEA 

apresentado pelo poder público, a depender da vinculação de cada qual, para fins de 

reequilíbrio; (iii) soluções que priorizem a renegociação das bases objetivas, a serem 

conduzidas pelas partes, e não por terceiros, o que pode importar no estabelecimento 

de um Fluxo de Caixa Marginal da Pandemia. 

Também não se pode ignorar, na interpretação dos contratos incompletos, as 

diretrizes consequencialistas85 trazidas pela Lei nº 13.655/2018 (LINDB). É que, por 

83 Marcelo Guerra Martins, antes mesmo da entrada em vigor da Lei da Liberdade Econômica, já lecionava que: 
“A interpretação dos contratos incompletos tem por objetivo aferir o que as partes originalmente desejavam 
e, ainda, quais riscos foram ou não partilhados no início da avença. Para tanto, devem-se considerar as 
informações relevantes detidas inicialmente por cada uma das partes, o que reflete na respectiva capacidade 
de aferição dos riscos relativos ao contrato” (MARTINS, Marcelo Guerra. Contratos incompletos e sua 
interpretação na era da informação. Revista de Direito Empresarial – RDEmp, Belo Horizonte, ano 13, n. 03, p. 
97-113, set./dez. 2016). 

84 No mesmo sentido, a propósito dos contratos de concessão, Tatiana Esteves Natal: “A cooperação mútua 
resultante da conduta de boa-fé de cada agente envolvido na transação pode mitigar o impacto das fontes 
de incompletude (assimetria da informação, racionalidade limitada, oportunismo e externalidades) sobre a 
relação contratual e os custos de transação que daí emergem, reduzindo desequilíbrios resultantes em favor 
de uma das partes, reforçando laços de confiança e colaborando para a superação dos desequilíbrios por 
meio da negociação” (NATAL, Tatiana Esteves. A teoria dos contratos incompletos e a natural incompletude do 
contrato de concessão, 2014).

85 Como anota José Vicente Santos de Mendonça: “O pragmatismo é uma filosofia das consequências, da 
experiência e da ação, mas é também, e, principalmente, uma filosofia da transformação. Nada mais distante 
do pragmatismo filosófico do que uma postura de tibieza diante da realidade e do conformismo, ‘render-se 
aos fatos’.” MENDONçA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção do estado 
na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 42. Para uma análise 
das principais críticas ao pragmatismo e ao consequencialismo jurídico, ver, por exemplo: SOUzA NETO, 
Cláudio Pereira de. Verticalização, cláusula de barreira e pluralismo político: uma crítica consequencialista 
à decisão do STF na ADIN 3685. Interesse Público, Porto Alegre, v. 37, p. 87, 2006; CARVALHO, Lucas 
Borges de. Integridade, pragmatismo e decisão judicial: um debate entre Hércules e Jobim. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, n. 64, p. 207-208, jul./set. 2008.
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se tratar de contratos de longo prazo, o seu interprete não poderá desconsiderar as 

consequências da revisão dos seus aspectos econômico-financeiros. 

Nesse sentido, terá lugar a aplicação do disposto nos arts. 20, 21 e 22,86 

caput, da Lei nº 13.655/2018.87 Isso porque não se pode olvidar que os contratos 

de concessão veiculam serviços essenciais à população. Razão pela qual tais 

renegociações predicam de uma avaliação sobre os riscos de soluções de continuidade 

para os serviços públicos. Ademais disso, não se pode olvidar que os contratos 

de concessão são celebrados em ambientes regulados. Daí que, tendo em vista o 

sistema de regulação setorial, o intérprete deve considerar os impactos holísticos e 

sistêmicos de eventual renegociação ou interpretar sua matriz de riscos à luz de uma 

visão prospectiva (foward-looking) para todo o setor regulado.88

Conclusões

O Direito Administrativo, por mais paradoxal que possa parecer em razão 

do princípio da legalidade, extrai seu fundamento valorativo dos ensinamentos 

doutrinários. Isso significa dizer que ele não foi desenhado para atender à realidade 

factual, ou para ser eficiente. A aplicação da Teoria da Imprevisão é um exemplo 

saliente disso. O seu trespasse irrestrito para os contratos administrativos, em geral, 

e para os contratos de concessão, em particular, não se sustenta mais, seja em 

razão do modelo de regulação contratual, seja pelo que se depreende da modelagem 

de contratos de infraestrutura (análise empírica), seja pela ausência de lastro jurídico. 

E não adianta lutar contra isso. Nem, tampouco, se valer do Poder Judiciário 

para criar regras contratuais inexistentes. Na verdade, em razão da inafastabilidade 

da jurisdição, é até possível se fazer isso, e obter alguns provimentos jurisdicionais 

86 “Art. 20 . Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

 Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação 
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.”

 “Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências 
jurídicas e administrativas

 Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades 
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.”

87 V. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei nº 13.655/2018. 
Editora Fórum: Belo Horizonte, 2019.

88 Nesse sentido, Thamy Pogrebinschi assevera que “é, portanto, antecipando conseqüências futuras que se 
produz conhecimento no âmbito do pragmatismo. E estas conseqüências futuras devem ser permanentemente 
antecipadas para que se possa conhecer qual delas é melhor, a mais satisfatória, a mais útil e a mais benéfica”. 
A não ser quando olhar o passado seja “metodologicamente interessante ao próprio estabelecimento do 
futuro” (POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e prática. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005, 
p. 39).
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favoráveis, aqui e ali. Mas é importante o registro: isso importará na alteração da 

base objetiva contratual por uma das partes. Mais especificamente, na colmatação 

de tal lacuna com um terceiro, o que poderá produzir ineficiências, em razão da 

assimetria de informações para com a relação concessória; no rompimento de um 

contrato incompleto, que se presumia relacional e cooperativo. E isso tem um custo. 

E custa caro.

Nesse quadrante, a proposta veiculada neste artigo é a de que interpretação 

das hipóteses de materialização de eventos albergados pela Teoria da Imprevisão em 

contratos de concessão se valha do racional previsto no Código Civil, alterado pela 

Lei da Liberdade Econômica, por nele se veicular uma metodologia de interpretação 

de contratos incompletos. Assim é que o intérprete deverá privilegiar: (i) o disposto 

na matriz de riscos dos contratos de concessão; (ii) o provisionamento de tais riscos 

no Plano de Negócios apresentado pelo concessionário, ou no EVTEA apresentado 

pelo poder público, a depender da vinculação de cada qual, para fins de reequilíbrio; 

(iii) soluções que priorizem a renegociação das bases objetivas, a serem conduzidas 

pelas partes, e não por terceiros, o que pode importar no estabelecimento de um 

Fluxo de Caixa Marginal da Pandemia.

Também se propõe que o intérprete se valha da Lei nº 13.655/2018 (LINDB). 

Isso porque não se pode olvidar que os contratos de concessão veiculam serviços 

essenciais à população. Razão pela qual tais renegociações predicam de uma 

avaliação sobre os riscos de soluções de continuidade para os serviços públicos. 

Ademais disso, não se pode olvidar que os contratos de concessão são celebrados 

em ambientes regulados. Daí que, tendo em vista o sistema de regulação setorial, 

o intérprete deve considerar os impactos holísticos e sistêmicos de eventual 

renegociação ou deve interpretar a matriz de riscos à luz de uma visão prospectiva 

(foward-looking) para todo o setor regulado. 

Incompleteness in contracts: still the theory of force majore?

Abstract: The aim of this essay is to investigate the application of the Theory of Imprevision (Teoria da 
Imprevisão), as laid down in article 65, II, d, of Law n. 8.666/1993, to concession contracts. Therefore, it 
is carried out the legal differentiation between the economic-financial balance of the concession contracts 
and the economic-financial balance of the short-term contracts dealt with in Law n. 8.666/1993; the re-
reading of the Theory of Imprevision in light of the Incomplete Contracts Theory and in light of the models 
of contractual regulation.

Key words: Concessions. Theory of unpredictability. Incomplete contracts. Contractual regulation. 
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