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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver raciocínio acerca da possibilidade de atribuir ao 

ordenamento jurídico brasileiro contratos com prazo flexível no cenário da infraestrutura. 

Prazos flexíveis quando utilizados como objeto de renegociações contratuais merecem maior 

atenção, em especial em relação à governança, visto que o número de incidência é crescente 

na América Latina. Evidencia-se, contudo, que a renegociação na seara da infraestrutura tem 

contribuído para o aumento de custo e ineficiência dos negócios.  

Estudos de casos no setor elétrico e no setor de rodovias, cujas hipóteses de renegociação 

foram prorrogações dos prazos contratuais, revelam consequências negativas advindas de seu 

processo. No setor de energia elétrica, a mudança na sistemática da comercialização de 

energia afetou diretamente os contratos de concessão de uso de bem público dos produtores 

independentes de energia. A prorrogação do prazo dos contratos foi a solução proposta para 

mitigar os riscos envolvidos. Na seara das concessões de rodovias do Estado de São Paulo, a 

prorrogação do prazo como objeto de renegociação teve como causa, mudanças na legislação 

tributária, frutos da crise econômica à época. 

Neste trabalho, propõe-se um manejo mais eficiente do mecanismo da flexibilização de prazo 

como hipótese de renegociação. Trata-se de ferramenta que apresenta benefícios aos 

diferentes setores de infraestrutura, desde que bem elaboradas e estruturadas. É preciso, 

contudo, respeitar a importância dada pela Lei 8.987/95, como cláusula essencial do contrato 

de concessão, a fixação de prazo. O recente Programa de Parcerias de Investimentos surge 

para reforçar a tentativa de proporcionar segurança jurídica e previsibilidade ao ordenamento 

jurídico em casos de renegociação dos contratos de concessão. Os mecanismos de controle e 

transparência podem ser importados às demais hipóteses de prorrogação de prazo contratual 

que não apenas em razão de novos investimentos. Para isso, deve-se fomentar um espaço de 

maior diálogo entre os agentes públicos e privados, incluindo as entidades reguladoras. 

Sustenta-se que a possibilidade de previsão de prazos flexíveis aos contratos de infraestrutura 

pode contribuir para a mitigação dos riscos do negócio, tornando a execução dos contratos 

mais eficiente.  

 

 

Palavras-chave: Regulação. Serviços Públicos. Infraestrutura. Renegociação. Governança. 

Contratos com prazos flexíveis. Energia Elétrica. Rodovias. Programa de Parcerias de 

Investimentos. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to develop about the possibility of contracts with flexible term in different 

situations in the Brazilian infrastructure scenario. Flexible terms when used as contractual 

renegotiations deserve greater attention, especially in relation to governance, because the 

number of their incidence is increasing in Latin America. However, renegotiation of the 

infrastructure contracts has contributed to the increase of cost and business’ inefficiency.  

Case studies in the energy sector and highway sector show renegotiation assumptions and 

reveal negative consequences arising from its process. In the energy sector, the change in the 

system of energy commercialization affected the concession of use of public property to 

independent producers of electricity power.  The extension of the term of these contracts was 

the proposed solution to mitigate the risks involved. About São Paulo State´s highway 

concessions, the economic crisis was the cause of the extension of the term as object of 

renegotiation.  

It is proposed a more efficient management of the “flexible term” mechanism as a hypothesis 

of renegotiation. This tool presents benefits to different infrastructure sectors, if they are well 

designed and structured. It is necessary, however, respect the importance given, by the Law 

8.987/95, to fixing of terms as an essential clause of the concession contract. The recent 

“Investments Partnerships Program” emerges to strengthen the attempt to provide legal 

certainty and predictability in cases of renegotiation of concession contracts. The mechanisms 

of control and transparency can be imported to the other hypotheses of extension of 

contractual term that not only due to new investments. A space for greater dialogue between 

public and private actors, including regulators, should be fostered. It is argued that the 

possibility of predicting flexible deadlines for infrastructure contracts can contribute to the 

mitigation of business risks, making contract execution more efficient. 

 

 

Keywords: Regulation. Public services. Infrastructure. Renegotiation. Governance. Contracts 

with flexible terms. Electricity. Highways. Investment Partnerships Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo pretende estimular o raciocínio jurídico acerca da possibilidade de atribuir 

prazos flexíveis aos contratos de infraestrutura brasileira, bem como contribuir para o manejo 

eficiente desta ferramenta.  

 O interesse científico decorre de duas verificações preliminares. Se por um lado o 

número de contratações públicas tem se apresentado em linha crescente nos países em 

desenvolvimento, por outro lado, também é crescente o número de renegociações contratuais 

em concessões de infraestrutura.  

Tal evidência vem despertando a atenção de estudiosos que se debruçam a entender as 

hipóteses e a governança por trás das renegociações, com o intuito de identificar mecanismos 

de melhor alocação de riscos para tais contratos. Um possível mecanismo para tornar a 

alocação dos riscos mais eficiente é a flexibilização de prazos contratuais. Eis o objeto central 

do estudo. 

As renegociações contratuais, se bem elaboradas e estruturadas, podem ser boas 

aliadas para redução dos custos e mitigação dos riscos em diferentes contratos de concessão 

de infraestrutura. Do contrário, será preciso acionar mecanismos jurídicos para reduzir seus 

efeitos danosos.  

Em outras palavras, a renegociação revela-se uma ferramenta fundamental para o 

restabelecimento da eficiência de um determinado negócio, cujo contrato restou-se 

comprometido por alguma circunstância alheia à vontade das partes. 

Contudo, evidências nos principais países da América Latina têm revelado danos 

contratuais oriundos de renegociações ineficientes.  

É preciso, portanto, estimular o raciocínio acerca do instrumento da renegociação para 

que se possa pensar em alternativas para o afastamento da incidência de tais malefícios.  

A possibilidade de flexibilização de prazos contratuais como hipótese de renegociação 

é o mecanismo proposto neste trabalho como objeto de estudo e de contribuição para o 

ordenamento jurídico vigente.  

O trabalho divide-se em três etapas.  

A primeira etapa consiste na apresentação de noções básicas sobre regulação 

econômica de modo a destacar o papel das agências reguladoras no modelo de estado 

regulador, principalmente, no que toca o controle e fiscalização das concessões de 

infraestrutura.  
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Na segunda parte da primeira etapa, destacam-se as principais características do 

mecanismo da renegociação.  

Trata-se de importante ferramenta regulatória que se apresenta em ascensão no cenário 

de infraestrutura em seus diferentes setores. O socorro crescente vem despertando o interesse 

por estudos capazes de entender suas peculiaridades e governança para a melhoria do sistema 

regulatório. 

 Há evidências, contudo, de que nos países em desenvolvimento, as renegociações 

estão sendo utilizadas de maneira ineficiente, provocando danos aos negócios envolvidos.  

Tais efeitos danosos manifestados em diferentes contratos de infraestrutura revelam 

aumento de custos contratuais – recursos, tempo e outros – bem como instabilidade e 

insegurança aos diferentes atores envolvidos.  

Daí a necessidade de pensar melhores práticas de manejo do instrumento de 

renegociação contratual capazes de manter a execução dos contratos e evitar prejuízos. 

Este trabalho sugere que, contratos com prazos flexíveis, como hipótese de 

renegociação, merecem um olhar mais atento a fim de que sejam considerados ferramenta 

jurídica adequada e eficiente para o reequilíbrio dos negócios na seara da infraestrutura. 

Para isso, não se pode deixar de lado a atenção jurídica dada ao tema, especialmente 

pela Lei 8.987/95 e pela Constituição da República. Nos termos do art. 23 da lei de 

concessões, a previsão de prazo aos contratos é cláusula essencial às concessões. Mas até que 

ponto a prática revela tal essencialidade? 

A etapa seguinte é a análise de dois estudos de casos. O propósito deste capítulo é 

descrever as causas que deram ensejo às renegociações contratuais em dois diferentes 

cenários, nos setores de energia elétrica e de rodovias.  

Em ambos os casos, aponta-se que as renegociações não lograram êxito e os danos 

delas decorrentes contribuíram para o aumento de: custos, demanda judicial e instabilidade 

para os setores. 

No setor de energia elétrica, a Lei nº 10.848/04 alterou a sistemática dos ambientes de 

compra e venda de energia. Tal alteração deu causa à necessidade de prorrogação dos 

contratos de uso de bem público, aos produtores independentes de energia, conhecidos como 

“usinas Botox”.  

A mudança para um novo modelo de contratação exigiu das concessionárias, 

participação no ambiente regulado de comercialização de energia. Em contrapartida, o risco 

relacionado ao licenciamento ambiental foi deslocado e realocado ao poder concedente e, com 

isso, o certame licitatório passou a ser precedido de licença ambiental.  
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Com o deslocamento do risco do licenciamento ambiental para o poder concedente, 

alguns empreendimentos tiveram atraso no início do processo de geração de energia. Surgiu a 

necessidade de renegociação contratual, cujo objeto foi a prorrogação do prazo do contrato de 

uso do bem público para que haja compatibilidade com o prazo estipulado no contrato de 

comercialização de energia. 

Esta renegociação, contudo, não alcançou o grau de profundidade necessário nos 

estudos acerca dos riscos e das consequências envolvidos. Esta falha deu ensejo a novos 

questionamentos na dinâmica dos contratos, como, por exemplo, a possibilidade de 

prorrogação do pagamento pelo uso do bem público.  

Na seara das rodovias, uma das grandes dificuldades em projetar propostas no âmbito 

dos leilões diz respeito ao fato de que o risco da demanda, em determinadas situações, torna-

se excessivo ao concessionário.  

Com a assunção do risco pela demanda e a necessidade de antecipar investimentos, o 

concessionário, vencedor do certame, encontra-se diante de um modelo que pode apresentar 

significativas perdas se o fluxo de tráfego for observado abaixo das expectativas esperadas no 

momento da assinatura do contrato de concessão.  

No Estado de São Paulo, dez dos doze contratos de concessão de rodovias celebrados 

a partir do Programa de Concessões, em 1997, foram renegociados.  

A crise econômica à época da execução dos contratos levou a mudanças na legislação 

tributária, bem como atraso no reajuste dos valores dos pedágios. Tais causas deram ensejo ao 

desequilíbrio dos contratos de concessão de rodovias no Estado de São Paulo.  

A solução foi propor renegociações contratuais, cujo objeto era a prorrogação do 

termo final dos contratos de concessão das rodovias. Todavia, em razão do impasse 

envolvendo o mérito do cálculo da compensação das perdas, os termos aditivos foram levados 

à Justiça e os custos do negócio encareceram.  

Os estudos de casos acerca de hipóteses de renegociação que têm como objeto 

prorrogações contratuais em diferentes contratos no âmbito da infraestrutura revelam-se 

ineficientes, pois contribuíram com o aumento dos custos dos negócios envolvidos.  

A terceira etapa deste estudo apresenta considerações sobre a previsão de contratos 

com prazos flexíveis como mecanismo que pode ser uma ferramenta disponível mais 

adequada e eficiente na mitigação dos riscos e na redução de danos, desde que bem 

estruturada e avaliada na seara da infraestrutura.  

Nesta etapa, apresenta-se também interessante mecanismo alternativo, que vem sendo 

testado em concessões de rodovias chilenas. São os leilões de menor valor presente de receita 

– least present value of revenue (LPVR) com contratos de prazos flexíveis. Nesta nova 
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proposta, a principal característica é o afastamento do risco pela demanda para o 

concessionário.  

No modelo de menor valor presente de receita, os licitantes interessados apresentam 

suas propostas com base no valor presente de receitas que estão dispostos a receber. O 

licitante que apresentar o menor lance consagra-se vencedor e o período de exploração da 

concessão se estende até o momento em que o concessionário alcança a receita alvo 

apresentada na proposta vencedora. Assume-se o caráter de flexibilidade temporal ao 

contrato. 

Este modelo alternativo não é hipótese de renegociação contratual. Porém, revela 

vantagens de um contrato de concessão de rodovia que exige prazos flexíveis para sua fiel 

execução. 

Embora se apresente como vantajoso em relação a contratos com prazo fixo, as 

limitações dos contratos de concessão com base no menor valor presente de receita, devem ser 

reconhecidas. A principal limitação deste mecanismo alternativo é o insuficiente incentivo na 

melhoria da qualidade da concessão, no caso de concessões de rodovias. 

Como argumento de reforço, apresenta-se a recente Lei nº 13.334/2016 que criou o 

Programa de Parcerias de Investimentos e que estimulou o surgimento da Medida Provisória 

nº 752/2016, em vigor em 24 de novembro de 2016. Esta norma prevê juridicamente a 

possibilidade de prorrogação contratual, prorrogação antecipada e relicitação de concessões 

em diferentes infraestruturas, no atual cenário jurídico-econômico brasileiro.  

Trata-se de uma tentativa de garantir maior segurança jurídica e previsibilidade às 

hipóteses de renegociação contratual, sinalizando que o raciocínio desenvolvido ao longo 

deste trabalho encontra cada vez mais respaldo na realidade brasileira. 

Em conclusão, defende-se que a previsão de cláusulas contratuais com prazos flexíveis 

pode revelar uma redução de custos internos – como, por exemplo, o tempo da renegociação – 

bem como uma redução de custos externos – como, por exemplo, diminuição do número de 

ações judiciais.  

Devidamente prevista no ordenamento jurídico, a possibilidade de contratos com 

prazo flexível pode vir a proporcionar um ambiente com maior segurança e estabilidade. Para 

isso, mecanismos de regulação e controle à disposição das agências reguladoras auxiliam o 

alcance de seu propósito.  

Defende-se que, embora a possibilidade de previsão de prazos flexíveis em diferentes 

contratos de infraestrutura possa apresentar extrema relevância em termos de eficiência 

alocativa de riscos, este mecanismo não deve ser utilizado como regra. Sua possibilidade deve 

ser verificada e justificada no caso concreto face às peculiaridades de cada setor regulado.  



15 
 

1. REGULAÇÃO ECONÔMICA EM INFRAESTRUTURA E RENEGOCIAÇÕES 

CONTRATUAIS 

 

1.1 NOÇÕES SOBRE REGULAÇÃO ECONÔMICA E O PAPEL DAS AGÊNCIAS 

REGULADORAS 

 

 

O objetivo ao introduzir noções sobre regulação econômica e o seu funcionamento é 

afirmar a importância do agente regulador no desempenho do controle sistêmico das 

atividades reguladas. As agências reguladoras são fundamentais para garantir a execução e a 

manutenção dos contratos, na busca pelo equilíbrio entre os diferentes interesses envolvidos. 

A Constituição da República de 1988 garantiu ao Estado a função de agente regulador 

da atividade econômica
1
. Trata-se de “modelo que elege como forma de intervenção na 

economia estratégias ligada a uma relativamente intensa disciplina estatal e ao fomento da 

atuação dos agentes econômicos privados”
2
. 

No início da década de 90, o Estado foi fortemente incentivado a regular setores 

fundamentais ao exercício da atividade econômica, principalmente aqueles sujeitos às falhas 

de mercado. Sua atuação, como agente fiscalizador, incentivador e planejador, cria condições 

e limites às atividades econômicas, nos moldes constitucionais. 

O Programa Nacional de Desestatização criado pela Lei nº 8.031/90, na vigência do 

Governo Collor, foi o primeiro passo para o processo de desestatização da economia e 

privatização de empresas estatais e de serviços públicos. Os governos seguintes de Fernando 

Henrique Cardoso reduziram consideravelmente a atuação direta do Estado no domínio 

econômico
3
. 

A regulação econômica é o conjunto de ações estatais com o propósito de eliminar 

falhas de mercado e alcançar um ponto ótimo de equilíbrio entre ofertantes e demandantes de 

bens e serviços, utilizando mecanismos que limitam a liberdade na tomada de decisão dos 

agentes econômicos
4
. 

                                                           
1
 Art. 174 da Constituição Federal: Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 

setor público e indicativo para o setor privado. 
2
 CYRINO, André Rodrigues. Direito Constitucional Regulatório – elementos para uma interpretação 

institucionalmente adequada da Constituição Econômica Brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2010, pp.39. 
3
 BAPTISTA, Patrícia. A evolução do Estado Regulador no Brasil – Desenvolvimento, globalização, 

paternalismo e judicialização. In Direito Administrativo e Democracia Econômica. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 

2012, pp.17. 
4
 MÜLLER, Luiz Henrique. Regulação do equilíbrio econômico-financeiro das concessões de rodovias mediante 

taxa interna de retorno flutuante. Disponível em: 
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 Em outras palavras, trata-se de modalidade de intervenção estatal indireta sobre o 

domínio econômico, destinada à busca do equilíbrio de interesses internos ao sistema 

regulado e à satisfação das finalidades públicas condicionadas aos limites e parâmetros 

determinados pelo ordenamento jurídico. 

O reconhecimento de que um mercado concorrente devidamente regulado é o 

ambiente mais adequado para promover dinamismo e inovação, capazes de atender às 

diferentes necessidades dos usuários e a expansão do mercado, revela o conceito de regulação 

econômica dado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE: 

 

Nos últimos anos, tem havido uma desregulamentação significativa, uma vez 

que muitos países optaram por mercados competitivos, muitas vezes 

acompanhados por privatizações. Esta tendência é apoiada por fortes 

evidências de que a concorrência vigorosa é a melhor forma de produzir 

indústrias dinâmicas e inovadoras que possam satisfazer as necessidades dos 

consumidores e competir nos mercados globais em expansão, reforçada 

pelas tendências para a integração europeia e um comércio mais livre. Em 

alguns setores, como os serviços financeiros e as telecomunicações, 

registaram-se progressos mais acentuados do que outros setores, como a 

energia e os transportes, mas a necessidade de maior concorrência é 

atualmente aceita em quase todas as regiões
5
. (traduzido pela autora) 

 

Ao manter o mercado em reais condições de competição, a regulação protege os 

consumidores/usuários de práticas abusivas de preço. Por outro lado, a regulação também 

serve para incentivar os investimentos, notadamente nos setores de infraestrutura, 

estabelecendo tarifas que permitam o retorno satisfatório e garantias institucionais aos 

investidores
6
. 

 As agências reguladoras foram criadas para exercerem, dentre outras funções, o 

controle regulatório sistêmico. São órgãos da Administração Pública Indireta e têm como 

principal característica o exercício da função regulatória outorgada pelo Poder Legislativo. A 

função regulatória comporta as funções normativa, administrativa e parajudicial
7
: 

                                                                                                                                                                                     
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7769/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Luiz%20H

enrique%20Muller.pdf?sequence=1. Acesso em julho de 2016. 
5
 Disponível em: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2391768.pdf. Acesso em julho de 2016. 

6
 MÜLLER, Luiz Henrique. Regulação do equilíbrio econômico-financeiro das concessões de rodovias mediante 

taxa interna de retorno flutuante. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7769/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Luiz%20H

enrique%20Muller.pdf?sequence=1. Acesso em julho de 2016 
7
 “A atividade regulatória, exercida pelas agências reguladoras brasileiras, é complexa, pois envolve o exercício 

das atividades administrativas clássicas (poder de polícia, fomento etc.) e também atividades que, normalmente, 

são exercidas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, tais como a prerrogativa de editar normas (infralegais) e 

resolver conflitos regulatórios. Por óbvio, as agências não exercem propriamente a função legislativa nem a 

jurisdicional, uma vez que a edição de normas primárias, gerais e abstratas, continua sendo tarefa precípua do 

Legislativo, salvo as exceções constitucionais expressas (Medidas Provisórias e Leis Delegadas), bem como a 

resolução de conflitos com força de definitividade é tarefa exclusiva do Judiciário”. OLIVEIRA, Rafael 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7769/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Luiz%20Henrique%20Muller.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7769/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Luiz%20Henrique%20Muller.pdf?sequence=1
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2391768.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7769/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Luiz%20Henrique%20Muller.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7769/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Luiz%20Henrique%20Muller.pdf?sequence=1
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Essas entidades se caracterizam pelo exercício da função regulatória, 

outorgada pelo Legislativo através da deslegalização parcial da matéria, de 

modo a que elas possam instituir um regramento sublegal, derivado e 

autônomo (função normativa) para o setor, além de geri-lo (função 

administrativa) e de arbitrar conflitos de interesses sob sua competência 

(função parajudicial)
 8
.  

  

 Na seara das relações entre o ente público e o parceiro privado, as agências 

reguladoras destacam-se, cada vez mais, no desempenho das atribuições voltadas a toda 

cadeia regulatória. Isto é, desde o início da definição dos parâmetros para a realização de 

determinada licitação até o procedimento de reversão de bens ao término dos contratos de 

concessão: 

 

(...) regulamentar os serviços que constituem objeto da delegação, realizar o 

procedimento licitatório para a escolha do concessionário, permissionário ou 

autorizatários, celebrar o contrato de concessão ou permissão ou praticar ato 

unilateral de outorga da autorização, definir o valor da tarifa e da sua revisão 

ou reajuste, controlar a execução dos serviços, aplicar sanções, encampar, 

decretar a caducidade, intervir, fazer a rescisão amigável, fazer a reversão de 

bens ao término da concessão, exercer o papel de ouvidor de denúncias e 

reclamações dos usuários, enfim exercer todas as prerrogativas que a lei 

outorga ao Poder Público na concessão, permissão e autorização. Isso 

significa que a lei, ao criar a agência reguladora, está tirando do Poder 

executivo todas essas atribuições para coloca-las nas mãos da agência
9
.  

 

O capítulo 2 deste trabalho relata dois estudos de casos, respectivamente, na seara da 

energia elétrica e das rodovias do Estado de São Paulo. A Agência Nacional de Energia 

Elétrica – Aneel e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do 

Estado de São Paulo – Artesp, são, portanto, as duas agências reguladoras a merecer destaque 

neste trabalho. 

É crescente a relevância do papel das agências reguladoras no campo da infraestrutura 

brasileira, notadamente, no que diz respeito ao controle e fiscalização dos contratos 

celebrados. 

Na seara das renegociações dos contratos de infraestrutura, o agente regulador tem 

fundamental participação no processo que busca mitigar os riscos entre as partes e garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Este tópico será melhor abordado no capítulo 

3 deste trabalho. 

                                                                                                                                                                                     
Carvalho Rezende. Administração Pública, Concessões e Terceiro Setor. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2011, 

pp.88. 
8
 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Ed. Forense. Rio de Janeiro, 2014, 

pp.285. 
9
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. Atlas S.A. São Paulo, 2013, pp.533. 
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1.2 RENEGOCIAÇÃO NOS CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA: O LADO BOM 

E O LADO RUIM 

 

 

Entender o conceito de renegociação no campo das concessões de infraestrutura é peça 

fundamental para entender o seu desenvolvimento e execução, pois é por meio da ferramenta 

da renegociação que se pode alterar ou até mesmo romper o contrato de concessão ou parceria 

público-privada. 

A renegociação envolve a mudança nos termos e condições originais do contrato, não 

previstas anteriormente
10

 em razão da ocorrência de evento superveniente. Entende-se 

renegociação a alteração da alocação da matriz de risco
11

 visando o reequilíbrio contratual. 

É preciso ter a premissa de que os contratos não são apenas instrumentos que preveem 

obrigações e direitos das partes envolvidas, valores pecuniários e sanções por eventual 

descumprimento contratual. Os contratos devem ser vistos como a base para a solução dos 

problemas que advirem no seu decorrer cronológico. Daí, a matriz de risco
12

como sua 

principal aliada de gestão, execução e fiscalização contratual. 

Quando a ocorrência de um evento imprevisível altera consideravelmente o cenário e 

as circunstâncias, aos quais, determinado contrato foi celebrado, é preciso considerar a 

possibilidade de alteração da matriz de risco, a fim de dar continuidade à execução do 

contrato. Este é o objetivo da renegociação contratual.  

Essa alteração pode ocorrer a qualquer tempo no decorrer do contrato, logo após a sua 

assinatura. Com o intuito de melhorar o valor dos ganhos anteriormente definidos, a 

renegociação contratual torna-se uma opção de aumento de investimentos na busca de 

eficiência da prestação do serviço e da qualidade para os usuários. 

                                                           
10

 “(…) when the original contract and financial impact of a concession contract is significantly altered and 

such changes were not the result of contingencies spelled out in the contract”. GUASCH, José Luis. Granting 

and renegotiating infrastructure concessions, pp.34. Disponível em:  

 https://books.google.com.br/books?id=xBqtbaBM-

Z0C&pg=PA186&lpg=PA186&dq=granting+and+renegotiating+infrastructure+concessions+Luis+Guasch&sou

rce=bl&ots=RxSLiMEZaw&sig=SGVUwCOxu30IjSeefXxgt2xKqGg&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwigq6DVuLHLAhXMH5AKHSVIBfIQ6AEIVjAH#v=onepage&q=granting%20and

%20renegotiating%20infrastructure%20concessions%20Luis%20Guasch&f=false. Acesso em julho de 2016. 
11

 Conceito definido pelo professor Luís Guasch em palestra disponível online em: 

 http://www.fea.usp.br/videos/gestao-de-projetos-contratos-regulacao-conflitos-e-renegociacao-jose-luis-guasch 

Acesso em julho de 2016. 
12

 Para o professor José Luis Guash, a Matriz de Risco é considerada a “Santidade do Contrato”. Trecho retirado 

de palestra sobre Gestão de Projetos: contratos, regulação, conflitos e renegociação, disponível em: 

 http://www.fea.usp.br/videos/gestao-de-projetos-contratos-regulacao-conflitos-e-renegociacao-jose-luis-guasch 

Acesso em julho de 2016. 

https://books.google.com.br/books?id=xBqtbaBM-Z0C&pg=PA186&lpg=PA186&dq=granting+and+renegotiating+infrastructure+concessions+Luis+Guasch&source=bl&ots=RxSLiMEZaw&sig=SGVUwCOxu30IjSeefXxgt2xKqGg&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwigq6DVuLHLAhXMH5AKHSVIBfIQ6AEIVjAH#v=onepage&q=granting%20and%20renegotiating%20infrastructure%20concessions%20Luis%20Guasch&f=false
https://books.google.com.br/books?id=xBqtbaBM-Z0C&pg=PA186&lpg=PA186&dq=granting+and+renegotiating+infrastructure+concessions+Luis+Guasch&source=bl&ots=RxSLiMEZaw&sig=SGVUwCOxu30IjSeefXxgt2xKqGg&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwigq6DVuLHLAhXMH5AKHSVIBfIQ6AEIVjAH#v=onepage&q=granting%20and%20renegotiating%20infrastructure%20concessions%20Luis%20Guasch&f=false
https://books.google.com.br/books?id=xBqtbaBM-Z0C&pg=PA186&lpg=PA186&dq=granting+and+renegotiating+infrastructure+concessions+Luis+Guasch&source=bl&ots=RxSLiMEZaw&sig=SGVUwCOxu30IjSeefXxgt2xKqGg&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwigq6DVuLHLAhXMH5AKHSVIBfIQ6AEIVjAH#v=onepage&q=granting%20and%20renegotiating%20infrastructure%20concessions%20Luis%20Guasch&f=false
https://books.google.com.br/books?id=xBqtbaBM-Z0C&pg=PA186&lpg=PA186&dq=granting+and+renegotiating+infrastructure+concessions+Luis+Guasch&source=bl&ots=RxSLiMEZaw&sig=SGVUwCOxu30IjSeefXxgt2xKqGg&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwigq6DVuLHLAhXMH5AKHSVIBfIQ6AEIVjAH#v=onepage&q=granting%20and%20renegotiating%20infrastructure%20concessions%20Luis%20Guasch&f=false
https://books.google.com.br/books?id=xBqtbaBM-Z0C&pg=PA186&lpg=PA186&dq=granting+and+renegotiating+infrastructure+concessions+Luis+Guasch&source=bl&ots=RxSLiMEZaw&sig=SGVUwCOxu30IjSeefXxgt2xKqGg&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwigq6DVuLHLAhXMH5AKHSVIBfIQ6AEIVjAH#v=onepage&q=granting%20and%20renegotiating%20infrastructure%20concessions%20Luis%20Guasch&f=false
http://www.fea.usp.br/videos/gestao-de-projetos-contratos-regulacao-conflitos-e-renegociacao-jose-luis-guasch
http://www.fea.usp.br/videos/gestao-de-projetos-contratos-regulacao-conflitos-e-renegociacao-jose-luis-guasch
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Estudo, realizado pelo professor Luís Guasch
13

, evidenciou que o número de 

concessões públicas é cada vez maior nos países da América Latina. Em compasso, com essa 

ascensão está o número de renegociações aos contratos de infraestrutura. 

Foram analisados cerca de 1.000 contratos de concessões em diferentes setores de 

infraestrutura da América Latina e Caribe, entre os anos de 1989 e 2000. Deste universo, 05 

países tiveram seus contratos da seara de transportes e água analisados, de modo a facilitar o 

estudo sobre a ferramenta da renegociação contratual
14

: 

 

Tabela 1: Número de concessões por países anualmente 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ARGENTINA 1 15 4 16 29 40 52 51 50 42 41 41 

BRASIL - - - - - 1 6 20 36 59 61 37 

CHILE - - - 1 1 3 6 9 86 95 101 105 

COLÔMBIA - - - 1 6 18 22 29 37 42 45 43 

MÉXICO 9 23 34 45 61 67 66 54 63 87 105 109 

Fonte: Luís Guasch et al. 2004. 

Tabela 2: Incidência de renegociação em cada país anualmente 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

ARGENTINA 0/0 12/12 2/2 1/1 0/0 0/0 1/1 3/3 10/11 3/3 0/0 0/0 32/33 

BRASIL - - - - - 0/0 0/0 0/0 0/1 0/5 0/24 0/6 0/36 

CHILE - - - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 

COLÔMBIA - - - 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 1/3 14/14 15/19 

MÉXICO 0/0 0/1 0/1 1/8 0/12 1/14 2/21 0/11 1/3 0/2 0/0 0/0 5/73 

TOTAL 0/0 12/13 2/3 2/9 0/12 1/14 3/23 3/15 11/15 4/11 1/27 14/20 53/162 

Renegociações iniciadas pelo parceiro privado/total de renegociações                         Fonte: Luís Guasch et al. 2004. 

 

 

Há algumas razões para acreditar que as renegociações contratuais, se bem elaboradas 

e estruturadas, podem ser boas aliadas para redução dos custos e mitigação dos riscos. 

Em primeiro lugar, os competidores interessados em participar de um determinado 

leilão de concessão de determinada infraestrutura apresentam propostas que vinculam custos a 

uma determinada prestação de serviço. A proposta envolve, portanto, um preço e uma 

promessa de execução da proposta apresentada
15

.  

                                                           
13

 GUASCH, Luis, LAFFONT, Jean-Jacques, Straub, Stéphane. Renegotiation of Concesison Contracts in Latin 

America. Disponível em:  

https://books.google.com.br/books?id=m6FZpHvQL54C&pg=PA22&dq=Luis+Guasch+and+renegotiation+in+

Latin+America+1000+cases&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjhi-

r1w4bRAhVBiJAKHRqSDnYQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Luis%20Guasch%20and%20renegotiation%20in%

20Latin%20America%201000%20cases&f=false Acesso em julho de 2016. 
14

 Tabelas 1 e 2 foram produzidas pelo estudo do professor Luis Guasch. 
15

 SPULBER, Daniel. Auctions and Contract Enforcement, In Journal of Law, Economics and Organization, 

1990. 

https://books.google.com.br/books?id=m6FZpHvQL54C&pg=PA22&dq=Luis+Guasch+and+renegotiation+in+Latin+America+1000+cases&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjhi-r1w4bRAhVBiJAKHRqSDnYQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Luis%20Guasch%20and%20renegotiation%20in%20Latin%20America%201000%20cases&f=false
https://books.google.com.br/books?id=m6FZpHvQL54C&pg=PA22&dq=Luis+Guasch+and+renegotiation+in+Latin+America+1000+cases&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjhi-r1w4bRAhVBiJAKHRqSDnYQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Luis%20Guasch%20and%20renegotiation%20in%20Latin%20America%201000%20cases&f=false
https://books.google.com.br/books?id=m6FZpHvQL54C&pg=PA22&dq=Luis+Guasch+and+renegotiation+in+Latin+America+1000+cases&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjhi-r1w4bRAhVBiJAKHRqSDnYQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Luis%20Guasch%20and%20renegotiation%20in%20Latin%20America%201000%20cases&f=false
https://books.google.com.br/books?id=m6FZpHvQL54C&pg=PA22&dq=Luis+Guasch+and+renegotiation+in+Latin+America+1000+cases&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjhi-r1w4bRAhVBiJAKHRqSDnYQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Luis%20Guasch%20and%20renegotiation%20in%20Latin%20America%201000%20cases&f=false
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Se a precisão das informações contidas nas análises dos custos revelados pela oferta 

vencedora restar-se comprometida ou comprometer o compromisso firmado no contrato, a 

renegociação poderá revelar-se importante ferramenta para o restabelecimento da eficiência 

do negócio
16

: 

 

Contratos de concessão são contratos de longo prazo e podem ser 

considerados contratos incompletos de acordo com a teoria econômica dos 

contratos. No contexto dos contratos incompletos, mesmo que se assuma que 

as partes têm a mesma informação ex-ante à assinatura do contrato, admite-

se que demandarão ajustes durante a execução do contrato diante da 

existência de contingências futuras que não o valor da base tarifária 

quilométrica reajustado anualmente antecipáveis quando da celebração do 

contrato. Tais ajustes são necessários como medidas adaptativas às 

circunstâncias não previstas ou se previsíveis, mas com consequências não 

quantificáveis, para manter o equilíbrio de direitos pactuados ex-ante. A 

necessidade de adaptar o contrato às contingências não previstas demanda 

adaptações ex-post, e tais ajustes representam custos de transação adicionais
 

17
. 

 

 

Em segundo lugar, há hipóteses em que o retorno dos investimentos de determinado 

concessionário revela-se abaixo do esperado no decorrer da execução da concessão. Como 

reação a esta carência, há concessionários que ameaçam pedir falência e interromper o 

contrato.  

Para estas hipóteses, se o valor da diferença entre o retorno do investimento 

inicialmente previsto e o efetivamente recebido não for muito elevado, o Poder Concedente 

pode ter o incentivo para renegociar o contrato no intuito de garantir ao concessionário o 

recebimento do investimento, em vez de suportar o custo de um novo certame para uma nova 

concessão. Garante, assim, a continuidade da prestação do serviço e execução do contrato: 

 
Uma característica chave do modelo é o uso estratégico do financiamento da 

dívida. No nosso modelo não há razão subjacente para as empresas usarem a 

dívida para financiar a construção; As empresas não estão sujeitas a 

restrições de caixa. Em vez disso, a única razão pela qual as empresas podem 

usar financiamento da dívida é “forçar” o governo a renegociar. De fato, 

mostramos que em estados de baixa demanda, a empresa vencedora ameaça 

ir à falência. Desde que a sua dívida não seja demasiado elevada, o Governo 

tem um incentivo para renegociar e transferir recursos para a empresa em 

                                                           
16

 “Spulber focuses on the potential for bid pooling – a “race to the bottom” in which inefficient firs bid low in 

the expectation of performing only in the most favourable circumstances, forcing more efficient firms to do 

likewise. He notes that renegotiation may restore efficiency”. MENEZES, Flávio, RYAN, Matthew. Default and 

Renegotiation in PPP Auctions, 2013. 
17

CARDOSO, Adriana Bortolon Carvalho, AQUINO, André Carlos Busanelli de, ANUATTI NETO, Francisco, 

CARDOSO, Ricardo Lopes. Dinâmica dos Ajustes Contratuais em Concessão de Rodovias no Brasil: O Caso do 

Estado de São Paulo – 2000-2006.  

Disponível em: http://cbrcbrasvias.com.br/palestras/arquivos/TC0006-1.PDF. Acesso em setembro de 2016.  

 

http://cbrcbrasvias.com.br/palestras/arquivos/TC0006-1.PDF
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dificuldades financeiras, em vez de suportar o custo da realização de uma 

nova concessão
18

. (traduzido pela autora) 

 

Em que pese o reconhecimento de que a renegociação contratual pode trazer benefício 

ao equilíbrio do contrato e, consequentemente, ao ambiente da infraestrutura, evidências têm 

demonstrado que as renegociações vêm sendo causa de aumento dos custos contratuais – 

recursos, tempo e outros – e de incremento aos cenários de instabilidade e insegurança
19

.  

Em estudo detalhado e empírico, o professor Luís Guasch trouxe exemplos de 

incidência de renegociação em contratos de Parceria Público-Privada na América Latina, 

principalmente no Chile, Colômbia e Peru. Apontou custos como quantidade de renegociação 

dentro de um mesmo contrato, tempo inicial e seu aditivo em razão das negociações, custos 

fiscais pelas renegociações etc.
20

. 

Esses custos, que vão além dos limites contratuais, podem ser de natureza financeira, 

social, política e fiscal
21

. Por esta razão, a incidência de renegociação contratual em 

infraestrutura, vem sendo fonte de constante preocupação dos estudiosos no tema.  

 

Figura 1: Número de renegociações anuais em cada país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Luís Guasch et al. 2014. 

                                                           
18

 MENEZES, Flávio, RYAN, Matthew. Default and Renegotiation in PPP Auctions, 2013. 
19

 GUASCH, José Luis, BENITEZ, Daniel, PORTABALES, Irene, FLOR, Lincoln. The renegotiation of PPP 

Contracts: an overview of its recent evolution in Latin America. 27 e 28 out.2014, George Mason University, 

Arlington, Va, USA. 
20

 GUASCH, José Luis, BENITEZ, Daniel, PORTABALES, Irene, FLOR, Lincoln. The renegotiation of PPP 

Contracts: an overview of its recent evolution in Latin America. 27 e 28 out.2014, George Mason University, 

Arlington, Va, USA. 
21

 No que toca os custos financeiros, é possível haver aumento de despesa em razão do endereçamento do 

conflito e sua resolução. Quanto aos custos políticos e sociais, os programas de PPP, ao mesmo tempo, que são 

ferramentas oportunas para a geração de emprego, saneamento básico etc., podem ter a sua credibilidade perdida 

ou afetada pela visibilidade dada pela mídia, enfraquecendo o apoio público e governamental. Quanto aos custos 

fiscais, há um impacto direto para o governo e, há ainda um custo social e econômico que afeta diretamente os 

usuários por incorrer em acesso reduzido, preço elevado e qualidade do serviço inferior à proposta. Exemplos 

dados pelo professor Guash, disponível em: http://www.fea.usp.br/videos/gestao-de-projetos-contratos-

regulacao-conflitos-e-renegociacao-jose-luis-guasch Acesso em setembro de 2016. 
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Tabela 3: Características das mudanças contratuais em concessões de PPP de rodovias 

                       Fonte: Luís Guasch et al. 2014. 

 

Figura 2: Custo adicional versus valor inicial do contrato 

Fonte: Luís Guasch et al. 2014. 

 

Algumas causas podem ser apontadas como fatores de incidência de conflitos 

contratuais às concessões públicas. Dentre elas, destacam-se: a falta de esforço em estudos 

preparatórios nos projetos de infraestrutura
22

, a falta de um efetivo monitoramento 

contratual e, os interesses políticos que aceleram a implementação de projetos sem a 

adequada análise de riscos e consequências
23

. 

                                                           
22

 Como por exemplo: alocação de risco, exigências mínimas, critérios de seleção e procedimentos de 

adjudicação. 
23

 “We note that there are reasons other than demand uncertainty that can lead to renegotiation. These include 

lack of compliance with agreed-upon terms and departure from expected outcomes (Guasch, 2004), and 

  CHILE COLÔMBIA PERU 

QUANDO Durante a 

construção 

53% 51% 62% 

 Após a construção 47% 49% 38% 

TIPO DE 

CUSTO 

Transferência 

fiscal 

66% 48% 20% 

 Aumento de prazo 12% 12% 14% 

 Aumento de 

tarifas 

24% 1% 0% 

 Outros tipos de 

investimento 

16% 0% 0% 

 Sem custo direto 15% 45% 77% 
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De acordo com pesquisas do professor José Luis Guash, no exame de mais de 1.000 

contratos de concessões na América Latina, foi possível constatar que as condições que 

conduzem ao cenário da renegociação são uma combinação de características contratuais, 

ambiente regulatório e choques econômicos
24

. 

Dentre os principais objetos de renegociação contratual apontados nos estudos de 

Guash, destacam-se: (i) redução do nível do serviço; (ii) adiamento ou adiantamento de 

investimentos; (iii) extensão do termo contratual; (iv) redução das garantias (obrigações 

financeiras); (v) aumento das garantias governamentais; (vi) atraso na redução das tarifas; 

(vii) novos investimentos; (viii) tentativa de evitar a falência do operador
25

. 

Para este trabalho, optou-se por explorar a possibilidade de prorrogações contratuais 

como hipótese de renegociação. Para isso, estudos de casos envolvendo prorrogação 

contratual são descritos ao longo do capítulo 2 e, estudos sobre o tema, incluindo suas 

características e vantagens, são abordados ao longo do capítulo 3.  

Quanto ao agente que dá início ao processo de renegociação, verificam-se três 

possibilidades: iniciadas pelo governo, iniciadas pelas concessionárias, iniciadas por ambos. 

Estudos
26

 indicam que quando a iniciativa é governamental, a causa normalmente se dá em 

razão de mudança de prioridade, ou de partido político, ou porque o governo não conseguiu 

cumprir as obrigações contratuais, bem como por razões politicamente oportunas. Por outro 

lado, as razões oportunistas também podem ser observadas quando a iniciativa de uma 

renegociação de um contrato de concessão se dá pelo agente privado
27

. 

A supervisão, a manutenção e a fiscalização dos programas de concessões em 

infraestrutura também devem estar bem estruturadas. Do contrário, também poderão ser 

motivos para a redução dos benefícios e aumento dos conflitos e custos. O mesmo se aplica 

aos mecanismos de solução de conflitos, pois, caso careçam de previsibilidade e segurança, 

                                                                                                                                                                                     
departure from contract terms due to the existence of transaction costs, inherent contractual incompleteness, or 

the imperfect ability of governemens to enforce contracts (Williamson, 1985; Masten and Saussier, 2000; Bajari 

and Tadelis, 2001; Grossman and Hart, 1986; and Guash et al, 2006)”. MENEZES, Flávio, RYAN, Matthew. 

Default and Renegotiation in PPP Auctions, 2013. 
24

 MENEZES, Flávio, RYAN, Matthew. Default and Renegotiation in PPP Auctions, 2013. 
25

 GUASCH, José Luis, BENITEZ, Daniel, PORTABALES, Irene, FLOR, Lincoln. The renegotiation of PPP 

Contracts: an overview of its recent evolution in Latin America. 27 e 28 out.2014, George Mason University, 

Arlington, Va, USA. 
26

 GUASCH, José Luis, BENITEZ, Daniel, PORTABALES, Irene, FLOR, Lincoln. The renegotiation of PPP 

Contracts: an overview of its recent evolution in Latin America. 27 e 28 out.2014, George Mason University, 

Arlington, Va, USA. 
27

 Parte da doutrina alia a renegociação à oportunidade para a prática de corrupção: “One aspect that is 

frequently mentioned as evidence of suspect behavior by governments and firms is renegotiation of concession 

contracts. Indeed, it is often thought that corrupt politicians use renegotiations as a way to realize private 

benefits, mostly at the expense of users and taxpayers”. GUASCH, José Luis, STRAUB, Ste´phane. Corruption 

and concession renegotiations. Evidence from the water and transport sectors in Latin America. Elsevier, 2008, 

pp.01. 
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podem auxiliar a perda dos benefícios que podem ser obtidos a partir de um determinado 

contrato.  

A doutrina destaca preocupações acerca da incidência de renegociações que podem 

atingir negativamente a sistemática das concessões de infraestrutura como um todo. Dentre o 

rol dos impactos negativos que podem surgir da constante incidência de renegociação, 

destacam-se: (i) eliminação do efeito competitivo do leilão, dificultando a transparência da 

concorrência, o que leva ao enfraquecimento do modelo/programa; (ii) assimetria 

informacional; (iii) falta de habilidade do setor público para renegociar seus contratos; (iv) 

distorção na oferta/proposta pública - em que o vencedor mais provável não é o operador mais 

eficiente, e sim o mais qualificado nas renegociações; (v) redução dos benefícios e das 

vantagens que as parcerias público-privadas podem apresentar tanto para a execução do 

serviço público quanto para a satisfação dos usuários
28

. 

Os impactos que renegociações ineficientes podem afetar na sistemática da 

infraestrutura, incluindo suas causas de incidência, serão explorados no capítulo 3.1 deste 

trabalho. Contudo, o foco volta-se à hipótese de prorrogação de prazo contratual como causa 

de renegociação de contrato. 

  

                                                           
28

 GUASCH, José Luis, BENITEZ, Daniel, PORTABALES, Irene, FLOR, Lincoln. The renegotiation of PPP 

Contracts: an overview of its recent evolution in Latin America. 27 e 28 out.2014, George Mason University, 

Arlington, Va, USA. 
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1.3 O SENTIDO DOS PRAZOS CONTRATUAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

 A previsão de prazos contratuais aos contratos de concessão, além de ser cláusula 

essencial do contrato, é apontada de forma implícita pela Constituição da República ao 

estabelecer de forma expressa a possibilidade de prorrogação de prazo: 

 

Art. 5
o
 da Lei 8.987/95: O poder concedente publicará, previamente ao edital 

de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou 

permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. 

 Art. 23 da Lei 8.987/95: São cláusulas essenciais do contrato de concessão 

as relativas: 

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão; 

Art. 175 da Constituição da República: Incumbe ao Poder Público, na forma 

da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através 

de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como 

as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 

permissão; 

 

 A intenção da norma jurídica que limita em um determinado tempo de vigência a 

relação entre o poder público e o parceiro privado carrega em si algumas razões.  

A primeira delas é a diferença entre os institutos da concessão e da permissão. Sabe-se 

que a doutrina sempre vislumbrou nas concessões um acordo de vontade de natureza 

contratual e não precário, ao passo que as permissões assumem natureza de ato unilateral e 

precário. Vale notar, contudo, que a prática administrativa, por vezes, passou a exigir a 

presença de um marco temporal às permissões de serviço público. Tal evidência, fez com que 

a doutrina admitisse que a diferença entre concessão e permissão fosse praticamente 

imperceptível
29

. 

O segundo argumento, sob a ótica financeira, defende que o marco temporal aos 

contratos de concessão garante ao particular uma segurança e previsibilidade quanto aos 

investimentos necessários e seu respectivo o retorno em uma determinada concessão de 

                                                           
29

 “Segundo entendemos, a fixação de prazo aproxima de tal forma a permissão da concessão que quase 

desaparecem as diferenças entre os dois institutos. Em muitos casos, nota-se que a Administração celebra 

verdadeiros contratos de concessão sob o nome de permissão. Isto ocorre porque a precariedade inerente à 

permissão, com possibilidade de revogação a qualquer momento, sem indenização, plenamente admissível 

quando se trata de permissão de uso de bem público (sem maiores gastos para o permissionário), é inteiramente 

inadequada quando se cuida de prestação de serviço público. Trata-se de um empreendimento que, como outro 

qualquer, envolve gastos; de modo que dificilmente alguém se interessará, sem ter as garantias de respeito ao 

equilíbrio econômico-financeiro, somente assegurado pelo contrato com prazo estabelecido. Daí as permissões 

com prazo, que desnaturam o instituto”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. Atlas 

S.A. São Paulo, 2013, pp. 311-312.    
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serviço público. Além disso, como fruto da própria natureza pública da atividade 

desenvolvida pelas concessões de serviço público, é necessário manter o caráter público desta 

relação, pois, do contrário, configura-se renúncia de competência que não foi conferida pela 

Constituição
30

. 

Um dos objetivos deste trabalho, ao estimular o desenvolvimento de raciocínio 

jurídico sobre a possibilidade de prazos flexíveis ao contexto da infraestrutura brasileira é 

questionar o leitor sobre a disposição normativa atual do tema, acima citada. Em outras 

palavras, se quer provocar questionamentos quanto à permanência ou não de previsão de 

prazo fixo aos diferentes contratos de concessão. Até que ponto o caráter de essencialidade 

na fixação de prazo se faz necessário aos contratos de infraestrutura? 

Ao longo do capítulo 3 deste trabalho, serão levantados argumentos favoráveis à 

flexibilização contratual, bem como será proposto um modelo de concessão de rodovias cuja 

principal característica é o afastamento da característica de prazo fixo em razão do tempo 

necessário e maleável para a amortização dos investimentos realizados. 

Ciente da complexidade que o Direito Regulatório, como ramo do Direito 

Administrativo, demanda de seus estudiosos, é preciso ficar cada vez mais atenta à 

necessidade de integração com outras ciências. Neste trabalho, reconhece-se que um 

instrumental econômico pode ser capaz de questionar os sentidos jurídicos que foram 

estabelecidos mais de duas décadas atrás sobre a previsão de prazos fixos aos contratos de 

concessão
31

.  

                                                           
30

 “De acordo com o modelo legal, o prazo do contrato deve ser definido pelo edital e pelo contrato (precedidos 

de um ato justificador). Essa definição se faz tanto em vista o lapso de tempo necessário para que seja 

amortizado o investimento do particular (tanto que se isto não tiver ocorrido indeniza-se o saldo, mesmo em 

casos de caducidade). Como dito acima, a equação econômico-financeira se constitui dentro de um elemento de 

tempo. Por outro lado, o lapso de tempo determinado é que garante a permanência do caráter público da 

atividade. Afinal de contas, uma delegação sine die implicaria, na verdade, uma renúncia de competência sobre a 

atividade, o que não se admite. O prazo é, sob todos os ângulos, elemento ontológico de qualquer projeto 

concessionário. Inclusive, a Constituição sugere isso ao se referir no art. 175, parágrafo único, I, sobre 

concessões e permissões, que a lei disporá sobre “o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação”. Aqui 

duas conclusões se fazem relevantes. A primeira é que compete ao poder concedente definir o prazo do contrato 

no ato justificador, sendo que esse elemento se corporifica no edital e no contrato. A segunda é que existe uma 

correlação entre o prazo do contrato e a amortização dos investimentos exigidos do particular”. GUIMARÃES, 

Bernardo Strobel. O prazo nas concessões e as normas que estipulam vigência máxima do vínculo: algumas 

inquietações in Contratos Administrativos, equilíbrio econômico-financeiro e a taxa interna de retorno – a 

lógica das concessões e parceiras público-privada. Belo Horizonte, ed. Fórum, 2016, pp. 50. 
31

 “O Direito Administrativo não se preocupava com quaisquer raciocínios econômicos quando de sua aplicação. 

A economia e as finanças eram assuntos para economistas, financistas e contadores – mantidos do lado de fora 

do positivismo jurídico. Felizmente, hoje se sabe que tais questões precisam ser motivos de preocupações 

jurídicas. Afinal de contas, a economia trata da administração de recursos (escassos), em vista das necessidades 

humanas (ilimitadas). (...) Logo, podemos chegar à conclusão de que todo – ou quase todo – o Direito 

Administrativo envolve a relação entre a Administração Pública e as finanças (tanto ao interno da máquina 

administrativa quanto no que respeita ao seu relacionamento com os cidadãos). Neste universo jurídico-

econômico, os contratos administrativos – em especial os de longo prazo – ocupam papel sobranceiro”. 

MOREIRA, Egon Bockmann. Contratos administrativos de longo prazo: a lógica de seu equilíbrio econômico-
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Ainda que o fato de estabelecer um limite temporal às relações entre poder público e 

particular tenha um sentido no ordenamento jurídico brasileiro para superar determinadas 

imperfeições e inconsistências, análises econômicas tem ajudado a enxergar que, por outro 

lado, outros problemas podem surgir, principalmente, na atual crise econômica que o país 

atravessa. 

 A intenção aqui não é outra, que não estimular o desenvolvimento de trabalhos futuros 

que possam evidenciar a necessidade de repensar o texto normativo e o constitucional que 

ditam prazos contratuais na seara das concessões de infraestrutura. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
financeiro in Contratos Administrativos, equilíbrio econômico-financeiro e a taxa interna de retorno – a lógica 

das concessões e parceiras público-privada. Belo Horizonte, ed. Fórum, 2016, pp. 79-80. 
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2. ESTUDO DE CASOS  

 

2.1. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM 

PÚBLICO AOS PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA 

 

 

 Com a Lei nº 9.074/95 passou-se a ter a possibilidade de produção independente de 

energia elétrica no país
32

. Quer isso dizer que determinada pessoa jurídica ou um consórcio de 

empresas, mediante concessão ou autorização do poder concedente, poderá produzir energia 

elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida
33

. 

 Essa contratação se realiza por meio da celebração de um contrato de uso de bem 

público – aqui denominada contratação UBP
34

. Uma das características do contrato de uso de 

bem público é a sua atribuição temporária vinculada a um direito de uso e fruição exclusiva 

do concessionário. O poder concedente outorga ao particular o uso privativo de determinado 

bem para o atendimento predominante do próprio interesse do particular. 

 Contudo, em se tratando de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica 

brasileira, é preciso levar em consideração uma peculiaridade advinda do art. 176 §1º da 

Constituição da República
35

. Pela leitura do presente mandamento constitucional, ainda que se 

esteja diante de contratos de uso de bem público para exploração ou aproveitamento de 

potenciais de energia hidráulica, há uma expectativa jurídica que vai além da mera 

compensação financeira contratual. Trata-se de um “interesse nacional” revelado aqui como o 

incremento na geração de energia elétrica do país necessária ao abastecimento do mercado de 

consumidores. 

 Ponto importante na caracterização dos contratos UBP para produtores independentes 

de energia diz respeito à sua forma de remuneração. Diferentemente do que ocorre aos 

concessionários de serviço público, a remuneração pelo uso do bem público não está 

                                                           
32

 O processo de produção ou geração de energia no Brasil se apresenta por meio de três possibilidades jurídicas 

distintas: (i) o regime de serviço público; (ii) o regime de autoprodução; (iii) regime de produção independente 

de energia elétrica. As duas primeiras estão previstos no Código de Águas – Decreto nº 24.643/34, ao passo que, 

a terceira possibilidade encontra-se disciplinada pela Lei nº 9.074/95. MARQUES, Márcio Pina. Postergação do 

início do pagamento pelo uso do bem público das usinas botox. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 

Econômico. 2010, pp.04. 
33

 Art. 11 da Lei. nº 9.074/95. 
34

 Art. 13 da Lei nº 9.074/95. 
35

 Art. 176 da CRFB/88. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 

hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem 

à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. § 1º A pesquisa e a lavra de recursos 

minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados 

mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as 

leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições 

específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. 
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vinculada à exploração econômica da concessão. O empreendedor paga um determinado valor 

correspondente ao uso e fruição do bem, assumindo o risco do empreendimento
36

. Em 

contrapartida, o concessionário tem maior autonomia na gestão de seu próprio negócio, 

cabendo a ressalva quanto ao atendimento do art. 176 §1º do mandamento constitucional
37

. 

 Para os concessionários de serviço público, a remuneração advém dos usuários por 

meio do pagamento de tarifas ou preço público, nos termos estabelecidos pela Lei 8.987/95. 

Por ter sua autonomia de gestão restrita à regulação, o risco assumido pelo concessionário de 

serviço público é menor do que o risco assumido pelo concessionário de uso de bem 

público
38

. 

 No cenário de energia elétrica brasileira houve drásticas alterações na sistemática do 

regime jurídico de comercialização de energia elétrica que afetaram de forma significativa a 

relação contratual dos agentes envolvidos em contratos UBP de produção independente de 

energia. Essas alterações deram causas ao surgimento de uma hipótese de renegociação 

contratual. Esta hipótese será detalhada nos tópicos subsequentes deste trabalho. 

 Antes de analisar as alterações contratuais que se deram por iniciativa legislativa, 

torna-se necessária a apresentação de um sucinto histórico legislativo, cujo propósito não é 

outro que não o de facilitar a compreensão do tema em exame.  

  A primeira lei que merece destaque nesta linha histórica é a Lei nº 8.631/93 que 

estabeleceu a obrigatoriedade de contratação de suprimento de energia elétrica no sistema 

energético brasileiro
39

. Ato contínuo, a Lei nº 8.987/95 incrementou tal modelo introduzindo a 

competitividade no setor, através de licitação na modalidade concorrência. Previu que as 

tarifas seriam fixadas pelo preço da proposta vencedora e que o equilíbrio contratual seria 

assegurado pela revisão da tarifa. 

 No mesmo ano de 1995, a Lei nº 9.074/95 introduziu a figura do produtor 

independente de energia – PIE – fomentando a competição no segmento de geração de 

energia elétrica. Com aplicação subsidiária da Lei nº 8.987/95, o processo licitatório seleciona 

a proposta mais vantajosa pelo critério da maior proposta pelo uso do bem público
40

. Assim, o 

Poder Concedente fixa um valor mínimo pelo uso do bem público e os licitantes dão seus 

lances. Aquele que oferece o maior deles é considerado o licitante vencedor. 

                                                           
36

 MARQUES, Márcio Pina. Postergação do início do pagamento pelo uso do bem público das usinas botox. 

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. 2010, pp.05. 
37

 MARQUES, Márcio Pina. Postergação do início do pagamento pelo uso do bem público das usinas botox. 

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. 2010, pp.06. 
38

 MARQUES, Márcio Pina. Postergação do início do pagamento pelo uso do bem público das usinas botox. 

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. 2010, pp.06. 
39

 Art. 3º da Lei nº 8.631/93. Os concessionários supridores e supridos deverão celebrar contrato de suprimento 

de energia elétrica. 
40

 Art. 15, inciso II da Lei nº 8.987/95. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes 

critérios:  II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. 
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 Em 1997 foi instituída a Política Energética Nacional, por meio da Lei nº 9.478/97 que 

estabeleceu objetivos para o aproveitamento racional das fontes de energia
41

. 

 Para o atendimento de tais objetivos, a Lei nº 9.648/98 trouxe mudanças significativas 

no setor elétrico, as quais podem-se destacar cinco delas, a saber: (i) desvinculação dos 

contratos de CUST (transmissão) e CUSD (distribuição) dos contratos de compra e venda de 

energia
42

; (ii) criação da figura do comercializador de energia com autorização para compra e 

venda à critério da Aneel; (iii) estabelecimento da livre negociação para compra e venda de 

energia entre concessionário, permissionário e autorizado
43

; (iv) extinção da contratação 

obrigatória estabelecida pela Lei nº 8.631/93
44

; (v) criação do Operador Nacional do Sistema 

– ONS – e do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAEE – ambiente das transações de 

compra e venda de energia
45

. 

 Esta sistemática vigorou até o ano de 2004, quando instituiu-se um novo modelo para 

o setor com a introdução da Lei nº 10.848/04 que drasticamente alterou o cenário da 

comercialização de energia elétrica brasileira e consequentemente gerou impactos em todo o 

sistema. 

As medidas relacionadas à infraestrutura do setor de energia formam as bases 

fundamentais para a intervenção estatal e consequente regulação do setor elétrico brasileiro: 

 

                                                           
41

 Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes 

objetivos: I - preservar o interesse nacional; II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e 

valorizar os recursos energéticos; III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta 

dos produtos; IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia; V - garantir o fornecimento 

de derivados de petróleo em todo o território nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal; VI 

- incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural; VII - identificar as soluções mais adequadas 

para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País; VIII - utilizar fontes alternativas de energia, 

mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis; IX - promover a 

livre concorrência; X - atrair investimentos na produção de energia; XI - ampliar a competitividade do País no 

mercado internacional. XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos 

biocombustíveis na matriz energética nacional. XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o 

território nacional; XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da 

produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica; XV - 

promover a competitividade do País no mercado internacional de biocombustíveis; XVI - atrair investimentos 

em infraestrutura para transporte e estocagem de biocombustíveis; XVII - fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento relacionados à energia renovável; XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito 

estufa e de poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de biocombustíveis. 
42

 Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia elétrica entre concessionários ou autorizados, 

deve ser contratada separadamente do acesso e uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Parágrafo único. 

Cabe à ANEEL regular as tarifas e estabelecer as condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas 

de transmissão e de distribuição de energia elétrica por concessionário, permissionário e autorizado, bem como 

pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995. 
43

 Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de energia elétrica entre concessionários, 

permissionários e autorizados, observados os seguintes prazos e demais condições de transição. 
44

 Art. 10 inciso II – no período contínuo imediatamente subsequente ao prazo de que trata o inciso anterior, os 

montantes de energia e de demanda de potência referidos em sua alínea “c”, deverão ser contratados com 

redução gradual à razão de 25% (vinte e cinco por cento) do montante referente ao ano de 2002. 
45

 Art. 12. Observado o disposto no art. 10, as transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas 

elétricos interligados, serão realizadas no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE, instituído 

mediante Acordo de Mercado a ser firmado entre os interessados. 
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Tal regulação não se limita apenas a regulamentar as condições de 

funcionamento do setor; presta-se a coordenar todas as formas de 

intervenção estatal neste segmento, procurando num só tempo imprimir 

pautas de políticas públicas e equilibrar os interesses internos ao sistema 

regulado, respeitando os direitos dos particulares envolvidos sem descurar da 

defesa dos segmentos incapazes de impor seus interesses sobre o setor
46

. 

  

 Antes, porém, de analisarmos tais medidas, segue abaixo resumo das legislações 

supramencionadas e suas respectivas ementas: 

 

Tabela 4: Legislações – setor elétrico 

LEGISLAÇÃO EMENTA 

 

Lei nº 8631/93 

Dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas para o 

serviço público de energia elétrica, extingue o regime de 

remuneração garantida e dá outras providências. 

 

Lei nº 8.987/95 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da 

Constituição Federal, e dá outras providências. 

 

Lei nº 9.074/95 

Estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos e dá outras 

providências. 

 

Lei nº 9.478/97 

Dispõe sobre a política energética nacional, as 

atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 

Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 

Nacional do Petróleo e dá outras providências. 

 

 

 

Lei nº 9.648/98 

Altera dispositivos das Leis nº 3.890-A, de 25 de abril 

de 1961, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 

nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, autoriza o Poder 

Executivo a promover a reestruturação da Centrais 

Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS e de suas 

subsidiárias e dá outras providências. 

 

 

 

Lei nº 10.848/04 

Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, 

altera as Leis nos 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, 

de 4 de março de 1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 

9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto 

de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de 

julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá 

outras providências. 
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 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências Reguladoras no Setor de Energia entre Especialidade e 

Eficiência, In LANDAU, Elena (coordenadora). Regulação Jurídica do Setor Elétrico. Lumen Juris. 2006. 

Fonte: A autora 
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 A Lei nº 10.848/04, ao alterar as regras do sistema de energia elétrica, cria dois 

ambientes distintos de comercialização de energia – ambiente de contratação livre e ambiente 

de contratação regulada
47

.  

 O Ambiente de Contratação Regulada – ACR, também conhecido como Mercado 

Cativo de Energia Elétrica é o ambiente de contratação do setor elétrico no qual as empresas 

optam por comprar energia diretamente da distribuidora local. Essa energia tem as tarifas e a 

política de reajustes determinadas conforme regras impostas pelo governo e regulados pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica. Esses consumidores são chamados de consumidores 

cativos e não podem negociar livremente as características de suprimento, preços, indexadores 

e prazos, ou seja, devem acatar pela conta que recebem. 

 O Ambiente de Contratação Livre – ACL, também conhecido como Mercado Livre de 

Energia Elétrica é o ambiente que permite que as empresas escolham livremente os 

fornecedores de que querem comprar a sua energia elétrica com eficiência e segurança. As 

empresas que elegem este ambiente são chamadas de consumidores livres, podendo negociar 

livremente suprimento, preços, volumes, indexadores, prazos, além de ter o seu horizonte de 

contratação alinhado ao seu planejamento. 

 No que diz respeito à distribuição de energia, contudo, as concessionárias e 

permissionárias de serviço público ficam obrigadas a comprar energia, através de licitação, no 

ambiente de contratação regulada
48

. E como se vê, ao criar essa norma, a lei afasta das 

distribuidoras a possibilidade de exposição ao ambiente de livre competição.  

 No tocante à geração de energia, a lei trouxe diferentes cenários entre as geradoras 

existentes e os novos empreendimentos de energia. Para as primeiras, é facultativa a oferta de 

energia tanto no ambiente livre quanto no ambiente regulado. Em relação aos novos 

empreendimentos, estes poderão ser obrigados a ofertar um percentual mínimo de energia no 
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  Art. 1
o
 A comercialização de energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados de serviços 

e instalações de energia elétrica, bem como destes com seus consumidores, no Sistema Interligado Nacional - 

SIN, dar-se-á mediante contratação regulada ou livre, nos termos desta Lei e do seu regulamento, o qual, 

observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, deverá dispor sobre: I - condições gerais e 

processos de contratação regulada; II - condições de contratação livre; III - processos de definição de preços e 

condições de contabilização e liquidação das operações realizadas no mercado de curto prazo; IV - instituição da 

convenção de comercialização; V - regras e procedimentos de comercialização, inclusive as relativas ao 

intercâmbio internacional de energia elétrica; VI - mecanismos destinados à aplicação do disposto no art. 3
o
, 

inciso X, da Lei n
o
 9.427, de 26 de dezembro de 1996, por descumprimento do previsto neste artigo; VII -

 tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica e para as restrições de transmissão; VIII - mecanismo 

de realocação de energia para mitigação do risco hidrológico; IX - limites de contratação vinculados a 

instalações de geração ou à importação de energia elétrica, mediante critérios de garantia de suprimento; X -

 critérios gerais de garantia de suprimento de energia elétrica que assegurem o equilíbrio adequado entre 

confiabilidade de fornecimento e modicidade de tarifas e preços, a serem propostos pelo Conselho Nacional de 

Política Energética - CNPE; e XI - mecanismos de proteção aos consumidores. § 1
o
 A comercialização de que 

trata este artigo será realizada nos ambientes de contratação regulada e de contratação livre. 
48

 Art. 1º  § 2
o
 Submeter-se-ão à contratação regulada a compra de energia elétrica por concessionárias, 

permissionárias e autorizadas do serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 2
o
 desta 

Lei, e o fornecimento de energia elétrica para o mercado regulado. 
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mercado regulado
49

. Destaca-se mais, que, em se tratando dos produtores independentes de 

energia elétrica, a alteração do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 9.075/95 revelou a 

possibilidade de comercialização de energia tanto no ambiente regulado quanto no ambiente 

livre
50

. 

 Os agentes de distribuição, para contratarem energia elétrica no ambiente regulado, 

incluída a energia gerada pelos concessionários UBP que queiram comercializá-la neste 

ambiente, participam de licitação na modalidade leilão, administrado pela ANEEL ou CCEE, 

nos termos do Decreto nº 5.163/04, que o regulamenta
51

. Destaca-se aqui que o preço máximo 

de aquisição é fixado pelo Ministério de Minas e Energia
52

.  

 Outra observação diz respeito às regras de procedimentalização e execução das 

outorgas de concessões para geração de energia provenientes de novos empreendimentos, 

previstas nos art. 60 a 64 do Decreto nº 5.163/04
53

. 

 Ademais, para as concessões de uso de bem público, é fundamental destacar que o 

critério de escolha do concessionário foi alterado à luz da nova sistemática introduzida pela 

Lei nº 10.848/04. O Poder Concedente passa a fixar o valor pelo uso e fruição do bem 

público, conhecido como UBP referência e, o licitante que oferecer a energia elétrica a ser 

gerada ao menor preço consagra-se vencedor do certame.  
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 Art. 3º § 2
o
 No edital de licitação para novos empreendimentos de geração elétrica, poderá constar porcentual 

mínimo de energia elétrica a ser destinada ao mercado regulado, podendo a energia remanescente ser destinada 

ao consumo próprio ou à comercialização para contratação livre. 
50

 Art. 11 Parágrafo único.  O Produtor Independente de energia elétrica estará sujeito às regras de 

comercialização regulada ou livre, atendido ao disposto nesta Lei, na legislação em vigor e no contrato de 

concessão ou no ato de autorização, sendo-lhe assegurado o direito de acesso à rede das concessionárias e 

permissionárias do serviço público de distribuição e das concessionárias do serviço público de transmissão.  
51

 Art. 19. A ANEEL promoverá, direta ou indiretamente, licitação na modalidade de leilão, para a contratação 

de energia elétrica pelos agentes de distribuição do SIN, observando as diretrizes fixadas pelo Ministério de 

Minas e Energia, que contemplarão os montantes por modalidade contratual de energia a serem licitados, 

prevista no art. 28. 
52

 Art. 19 § 2º O Ministério de Minas e Energia deverá definir o preço máximo de aquisição nos leilões de 

energia proveniente de empreendimentos existentes. 
53

 Art. 60. Atendidas as disposições legais, aos vencedores das licitações que oferecerem energia proveniente de 

novos empreendimentos de geração, conforme definido em edital, serão outorgadas: I - concessões, sempre a 

título oneroso, para geração de energia elétrica sob regime: a) de serviço público; ou b) de uso de bem público, 

no caso de autoprodução ou produção independente; ou II - autorizações. Parágrafo único. Em se tratando de 

importação de energia elétrica, as autorizações deverão incluir, quando necessário, a implantação dos sistemas de 

transmissão associados e prever o livre acesso a esses sistemas, nos limites da sua disponibilidade técnica, 

mediante pagamento de encargo, a ser aprovado pela ANEEL. Art. 61. O Ministério de Minas e Energia 

autorizará a implantação de novos empreendimentos de geração termelétrica somente quando comprovada a 

disponibilidade dos combustíveis necessários à sua operação. Parágrafo único. A autorização de que trata o caput 

poderá ser condicionada à possibilidade do empreendimento de geração termelétrica operar utilizando 

combustível substituto. Art. 62. O Ministério de Minas e Energia deverá celebrar, na outorga de concessões, os 

respectivos contratos de concessão de geração de serviço público ou de uso de bem público com os vencedores 

dos leilões, observado o disposto nos arts. 19 a 21. Art. 63. A outorga de autorização será feita pelo Ministério de 

Minas e Energia. Art. 64. No período de até doze meses anterior ao término da concessão de empreendimento 

existente de geração hidrelétrica, a ANEEL, observado o disposto no art. 4 o da Lei nº 9.074, de 1995, realizará 

licitação para outorga de nova concessão e celebração de novo contrato de concessão e respectivos CCEAR. 
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Em outras palavras, pela mudança legislativa, o concessionário do uso do bem 

público, vencedor do certame licitatório, assume dois contratos – o contrato de uso de bem 

público e o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado – CCEAR. 

 Como dito anteriormente, aos concessionários UBP pode haver ou não a 

obrigatoriedade de participação de comercialização de energia no ambiente regulado, junto 

aos novos empreendimentos. O art. 17 da Lei nº 10.848/04 traz a figura das “usinas Botox”, 

concessionárias UBP obrigadas a participarem do leilão de energia elétrica do ambiente de 

comercialização regulada
54

, mesmo que tenham obtido suas outorgas pelo critério de maior 

oferta – UBP máxima
55

.  

As “usinas Botox” são aquelas que, cumulativamente, tenham obtido outorga de 

concessão ou autorização até 15 de março de 2004, iniciado a operação comercial a partir de 

1
o
 de janeiro de 2000 e cuja energia não tenha sido contratada até 15 de março de 2004. 

Além da alteração na sistemática da escolha do critério do concessionário, a mudança 

de regime trazida pela Lei nº 10.848/04 permitiu a possiblidade de prorrogação de prazo 

contratual ao fato de que as referidas usinas careciam de licença ambiental
56

. Eis a explicação 

a seguir. 

 No ano de 2006, entrou em vigor o Decreto nº 5.911/06 com o objetivo de concatenar 

os contratos de concessão de uso de bem público com os contratos de comercialização de 

energia elétrica no ambiente regulado. Em outras palavras, importa tornar compatíveis os 

prazos de ambos os contratos, a fim de ajustá-los ao fluxo de pagamento dos contratos de 

comercialização de energia. 
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 Art. 17. Nas licitações para contratação de energia previstas nos incisos I e II do § 5
o
 do art. 2

o
 desta Lei, 

poderá ser ofertada a energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes ou de projetos de 

ampliação, que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos: I – que tenham obtido outorga de 

concessão ou autorização até a data de publicação desta Lei; II – que tenham iniciado a operação comercial a 

partir de 1
o
 de janeiro de 2000; e III – cuja energia não tenha sido contratada até a data de publicação desta Lei. § 

1
o
 A partir de 2008, os empreendimentos referidos no caput deste artigo observarão as regras gerais de licitação, 

na forma prevista no art. 2
o
 desta Lei. § 2

o
 Não se aplica o disposto neste artigo à energia proveniente de 

empreendimentos de importação de energia elétrica. 
55

 A própria Lei nº 10.848/04 tratou de disciplinar regra de transição para assegurar igualdade de condições no 

ambiente competitivo com os demais licitantes, nos termos do art. 18, a saber: Observado o disposto no art. 17, 

na licitação prevista no inciso II do § 5
o
 do art. 2

o
 desta Lei, a oferta de energia proveniente de empreendimentos 

em cuja licitação tenha sido observado o critério do pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP terá o 

seguinte tratamento: I – concorrerá nas mesmas condições dos demais participantes do certame, inclusive quanto 

ao valor de referência do UBP, relativo ao empreendimento licitado, a ser definido pelo Poder Concedente; II – a 

diferença entre o UBP efetivamente pago, resultante da licitação original, da qual resultou a concessão ou 

autorização dos empreendimentos de que trata o caput deste artigo, e o UBP de referência, referido no inciso I 

deste artigo, deverá ser incorporada à receita do gerador. § 1
o
  O valor de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, somado ao lance vencedor do empreendimento licitado, não poderá ultrapassar o custo marginal da 

energia resultante desse processo, conforme regulamentação.    (Renumerado pela Lei nº 12.783, de 2013) 
56

 Esta alteração de regime provocou um deslocamento na matriz de risco nos contratos de concessão e, tal 

acontecimento será melhor explorado no próximo tópico do presente trabalho. 
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 Nestes termos, os concessionários UBP que tivessem mais de 60% (sessenta por 

cento) de sua energia assegurada, alocada no ambiente regulado, deveriam ter seus contratos 

UBP prorrogados de modo a coincidirem com os contratos CCEAR
57

.  

 Na Tabela 5 estão destacados os contratos, objetos da análise e extraídos da Nota 

Técnica no 088/2006-SCG/SEM/SRG/ANEEL
58

.  

 

Tabela 5: UBPs participantes do ambiente de contratação regulada 

 Usina De Até Prazo 
(Anos) 

# Data de 
Celebração 

De Até 

1 Porto Estrela ago/01 jul/32 31 008/97 10/07/97 jan/09 dez/39 

2 Lajeado jan/04 dez/32 29 005/97 16/12/97 jan/08 dez/39 

3 Queimado jan/04 dez/32 29 006/97 18/12/97 jan/08 dez/37 

4 Cana Brava set/04 ago/33 29 185/98 07/08/98 jan/09 dez/38 

5 Irapé mar/06 fev/35 29 014/00 28/02/00 jan/09 dez/38 

6 Complexo CERAN abr/07 mar/36 29 008/01 15/03/01 jan/10 dez/39 

7 Monjolinho mai/07 abr/37 30 018/02 23/04/02 jan/11 dez/40 

8 Salto Pilão mai/07 abr/37 30 015/02 23/04/02 jan/11 dez/40 

9 São Salvador mai/07 abr/37 30 017/02 23/04/02 jan/11 dez/40 

10 Barra Grande jun/07 mai/36 29 036/01 14/05/01 jan/09 dez/38 
Fonte: ANEEL 

A ANEEL nos alerta que do universo constante da Tabela 5 e da Figura 3 – a seguir – 

temos a Tabela 6, considerando aqueles que alcançaram o percentual mínimo de venda nos 

leilões de energia nova em 60%.  

Destaca-se que para o caso da UHE Queimado, esta apenas atingiu o percentual 

mínimo de 60% no segundo leilão, assim o prazo a ser considerado para a prorrogação é 

referente a este. 
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 Art. 3
o
  Os agentes de que trata o art. 1

o
 deverão solicitar o aditamento do contrato de concessão, em até noventa dias 

após a celebração dos CCEAR decorrentes dos leilões de compra de energia, proveniente de novos empreendimentos 

de geração a serem promovidos até 31 de dezembro de 2007, observado o disposto no art. 4
o
 da Lei n

o
 9.074, de 7 de 

julho de 1995, e no Decreto n
o
 1.717, de 24 de novembro de 1995. § 1

o
  A ANEEL deverá promover o aditamento 

dos contratos de que trata o caput no prazo de até noventa dias após a solicitação do agente. 2
o
  O aditamento de 

que trata o § 1
o
 deverá prever: I - que a prorrogação dos contratos de uso do bem público somente será efetivada 

se forem atendidas as seguintes condições: a) destinação pelo empreendimento de, no mínimo, sessenta por 

cento da respectiva energia assegurada para o Ambiente de Contratação Regulada - ACR; eb) cumprimento das 

cláusulas contratuais de prestação dos serviços, de acordo com as normas regulamentares aplicáveis; II - que o 

prazo de prorrogação estará limitado, em qualquer hipótese, ao prazo de comercialização previsto no respectivo 

CCEAR, inclusive para os efeitos do disposto no § 2º do art. 4º da Lei no 9.074, de 1995. 
58

 Em sede do Tribunal de Contas da União há processo de acompanhamento nº TC-016.858/2005-6, pelo 

plenário da Corte, a respeito dos estágios e fases para a contratação de energia proveniente de novos 

empreendimentos e daqueles enquadrados no art. 17 da lei n. 10.848/04.  

UBP Contrato de 
Concessão 

CCEAR 
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De forma sistemática, a Figura 3 expressa que os CCEARs resultante de leilão de 

energia de novos empreendimentos ultrapassam o prazo de concessão original dos 

empreendimentos enquadrados no art. 17 da Lei nº 10.848/04.  

 

Figura 3: prazos dos contratos de UBP e contratos de CCEAR 

Fonte: ANEEL 

Tabela 6: Empreendimentos elegíveis que já alcançaram o percentual mínimo de 60% 

 

Usina Ano 
Início 
Pagto. 

De Até Prazo 
(anos) 

EA QV 1 
leilão, A-
3, A-4 e 
A-5, em 
dez/2005 

QV 2 
leilão, 
A-3 
em 
2006 

QV 3 
leilão, 
A-5 
em 
2006 

Soma % Prazo de 
prorrogação 

Observação 

Queimado 2004 jan/04 dez/32 29 58,08 9 47  56 96,42 1º Leilão 
(A3) – 
jan/33 a 
dez/37 
2º Leilão 
(A3) – 
jan/33 a 
dez/38 
 

CCEAR em 
12/01 – prazo 
para solicitação 
até abr/07, 
tendo em vista 
que o valor 
vendido no 1º 
leilão refere-se 
apenas 15,5% 
da energia do 
empreendimen
to – passa a 
fazer jus a 
partir do 2º 
leilão. 

Porto Estrela 2001 ago/01 jul/32 31 55,80  18  18 32,26   

Lajeado 2004 jan/04 dez/32 29 510,10 12   12 2,35   

Cana Brava 2004 set/04 ago/33 29 273,50  273  273 99,82 2º Leilão 
(A3) – set/33 
a dez/38 
 

CCEAR em 
12/01 – prazo 
para solicitação 
até abr/07 

Irapé 2006 mar/06 fev/35 29 206,30  206  206 99,85 2º Leilão 
(A3) – 
mar/35 a 
dez/38 
 

CCEAR em 
12/01 – prazo 
para solicitação 
até abr/07 

Barra Grande 2007 jun/07 mai/36 29 380,60  10  10 2,63   

CERAN 2007 abr/07 mar/36 29 173,00 35   35 20,23   

Salto Pilão 2007 mai/07 abr/37 30 104,40   40 40 38,31   

São Salvador 2007 mai/07 abr/37 30 147,80   148 148 100,14 3º Leilão 
(A5) – 
mai/37 a 
dez/40 
 

Sem previsão 

Monjolinho 2007 mai/07 abr/37 30 43,10   42 42 97,45 3º Leilão 
(A5) – 
mai/37 a 
dez/40 
 

Sem previsão 

Fonte: ANEEL 
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Tal hipótese de alteração contratual, segundo a qual a Lei nº 10.848/04 deu ensejo à 

prorrogação dos contratos de uso de bem público aos concessionários de geração, diante da 

mudança por ela provocada ao sistema de comercialização de energia, configura hipótese de 

renegociação contratual.  

 Ao entrar em vigor a possibilidade de prorrogação do prazo dos contratos de uso de 

bem público para os produtores de energia, parte dos empreendedores pleitearam a 

prorrogação da data inicial do pagamento pelo uso do bem público
59

. 

 Isto se deu por uma simples razão. 

Antes da entrada em vigor da Lei nº 10.848/04, o leilão para as concessões de uso de 

bem público era prévio à aquisição do licenciamento ambiental. Em outras palavras, a 

incumbência para atender às determinações ambientais na concretização das obras necessárias 

ao uso e à fruição da exploração do potencial energético cabia ao concessionário. 

 Com o advento da nova legislação e a alteração da sistemática no setor elétrico, o 

certame licitatório passou a ser precedido de licença ambiental, isto é, houve deslocamento da 

matriz de risco e, o risco que diz respeito ao licenciamento ambiental foi realocado para ao 

Poder Concedente. Em contrapartida a esta realocação de risco entre as partes, as 

concessionárias assumiram participação no ambiente regulado por meio da contratualização 

de PPAs, isto é, Power Purchase Agreement ou contratos de longo prazo para a compra de 

energia a uma taxa predeterminada. 

 Embora o Decreto nº 5.911/06 não tenha cuidado devidamente deste risco, os 

diferentes atores envolvidos, governo, ANEEL e produtores, concordaram sobre o fato de que 

o pagamento pelo UBP somente inicia-se com o início da operação da usina e que o cálculo 

do investidor sobre o preço da energia e o investimento deve ser realizado com base no tempo 

em que o empreendimento encontra-se em produção de energia.  

                                                           
59

 Destaca-se em Nota Técnica nº 088/2006-SCG/SEM/SRG/ANEEL solicitação de audiência pública no âmbito 

da agência reguladora para discutir tanto a prorrogação do contrato de concessão de uso de bem público, quanto 

o pleito pela postergação do início do pagamento pelo uso. O resultado dessa Audiência revela-se na Nota 

Técnica nº 022/2007-SCG/SEM/SRG/ANEEL, que recebeu contribuições dos empreendedores e, no que diz 

respeito à cobrança de UBP teve as seguintes conclusões: “(i) Considerando essa sugestão e tendo em vista os 

prazos estabelecidos pelo Decreto nº 5.911/2006, que determina que os agentes dispõem de até 90 (noventa) dias 

para requerer a prorrogação da concessão, propõem-se que seja suprimido o art. 4º da Resolução Normativa, cuja 

medida permitiria o encaminhamento desta matéria para a Diretoria da ANEEL para a devida deliberação. Nesse 

sentido, o art. 1º deve sofrer alterações em sua redação, cuja alusão aos procedimentos para a cobrança pelo Uso 

do Bem Público devem ser suprimidos; (ii) Ademais, todas as contribuições afetas ao art. 4º, em especial sobre 

qualquer sugestão de prorrogação do pagamento do UBP, ficam prejudicadas e, quando a controvérsia sobre o 

assunto for dirimida as mesmas deverão ser consideradas numa eventual normatização do processo de 

prorrogação do pagamento do UBP; (iii) Considerando todo o exposto, a minuta de Resolução Normativa foi 

modificada de modo a contemplar algumas sugestões defendidas pelos participantes da Audiência Pública no 19, 

assim como suprimiu todo o art. 4º, além da modificação do art. 1º”. Além disso, há manifestação da 

Procuradora Federal da Aneel, em Parecer nº 065/2004, no sentido de que o valor à título de uso do bem público 

deve se manter constante. 
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 Em razão deste pleito, em 2007, foi aprovada a Lei nº 11.488/07, que alterou a Lei nº 

9.074/95 para prever a possibilidade de postergação do pagamento pelo uso do bem público
60

. 

De acordo com a nova redação, a Aneel está autorizada a celebrar aditivos contratuais com o 

fim de garantir a prorrogação do início do prazo para pagamento pelo uso do bem público em 

duas hipóteses possíveis: (i) a partir da data do início da entrega da energia objeto do contrato 

de compra e venda no ambiente regulado – CCEAR, ou; (ii) a partir da efetiva entrada em 

operação do empreendimento. 

 Se por um lado a Lei nº 11.488/07 se dispôs a tratar juridicamente da hipótese de 

postergação do início do pagamento pelo uso do bem público, por outro lado, a mesma, em 

seu art. 25, previu que a data limite do prazo para tal prorrogação não fosse superior a 05 

(cinco) anos, contados a partir de 15 de junho de 2007. Em outras palavras, todas as 

concessionárias deveriam, ao menos, iniciar o pagamento pelo uso do bem público até 15 de 

junho de 2012. 

 A seguir, a Tabela 7 apresenta informações acerca da postergação de prazo de 

pagamento de UBP das usinas analisadas nesta sistemática: 

 

 Tabela 7: Postergação de prazo de pagamento UBP 

Fonte: ABIAPE 
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 Art. 20.  O art. 4
o
 da Lei n

o
 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4

o
 § 

10.  Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL autorizada a celebrar aditivos aos contratos de 

concessão de uso de bem público de aproveitamentos de potenciais hidráulicos feitos a título oneroso em favor 

da União, mediante solicitação do respectivo titular, com a finalidade de permitir que o início do pagamento pelo 

uso de bem público coincida com uma das seguintes situações, a que ocorrer primeiro: I - o início da entrega da 

energia objeto de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR; ou II - a efetiva 

entrada em operação comercial do aproveitamento. § 11.  Quando da solicitação de que trata o § 10 deste artigo 

resultar postergação do início de pagamento pelo uso de bem público, a celebração do aditivo contratual estará 

condicionada à análise e à aceitação pela ANEEL das justificativas apresentadas pelo titular da concessão para a 

postergação solicitada. § 12.  No caso de postergação do início do pagamento, sobre o valor não pago incidirá 

apenas atualização monetária mediante a aplicação do índice previsto no contrato de concessão.”  

 
 

 
Usinas 

 
 

Potência 
(MW) 

 
Energia 

Assegurada 
(MWm) 

 
 
 

UBP (R$) 

 
 

Data do 
Contrato 

 
 

Data do 
Leilão 

 
 
 

IGP-M 

 
 
 

IGP-M0 

 
 

UBP Atualizada 
(R$) 15/06/2012 

 
 

Término da 
Concessão 

 
Quantidade de 
meses desde 

15/06/2012 até 
término 

concessão 

 
 

Valor a ser pago 
no 1º mês 

Santa Isabel 1.087, 532,7 1.769.000.000, 23/04/02 30/11/01 1.167,46 513,43 4.022.416.536,12 Abr-37 299 R$13.452.898,11 

Murta 120,0 58,0 9.600.000, 15/03/01 30/11/00 1.167,46 467,03 23.997.732,52 Mar-36 286 R$83.908,16 

Pai Querê 292,0 186,6 35.090.000, 23/04/02 30/11/01 1.167,46 513,43 79.788.918,18 Abr-37 299 R$266.852,57 

São João e 
Cachoeirinha 

105,0 53,9 49.600.000, 23/04/02 30/11/01 1.167,46 513,43 112.782.283,88 Abr-37 299 R$377.198,27 

Itaocara 195,0 110,0 2.017.000, 15/03/01 30/11/00 1.167,46 467,03 5.042.023,59 Mar-36 286 R$17.629,45 

Couto 
Magalhães 

150,0 90,3 555.000.000, 23/04/02 30/11/01 1.167,46 513,43 1.261.979.184,59 Abr-37 299 R$4.220.666,17 

Olho d´água 33,0 26,1 5.735.000, 11/12/02 12/07/02 1.167,46 538,33 12.437.212,23 Dez-37 307 R$40.512,09 

Total 1.982 1.057,6 2.426.042.000, - - - - 5.518.443.891,13 - - R$18.459.664,83 
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Para viabilizar o funcionamento na geração de energia e na operacionalização de suas 

atividades, determinadas obras e construção de infraestruturas são necessárias aos contratos 

de concessão. Ocorre que, com o deslocamento do risco do licenciamento ambiental para o 

Poder Concedente, alguns empreendimentos tiveram atraso no início do processo de geração 

de energia
61

. Consequentemente, mesmo após 15 de junho de 2012, determinadas 

concessionárias ainda não se encontravam em plenas condições de efetivarem a sua operação 

ou de entregarem a energia objeto do contrato de compra e venda no ambiente regulado.  

 

O novo modelo objetivava resolver o impasse colocado pela dificuldade de 

obter as licenças requeridas para a instalação de empreendimentos de 

geração que teriam sido licitados antes de 2003. No regime então vigente, 

julgava-se que maior agilidade e eficiência seriam alcançadas caso 

competisse ao empreendedor envidar esforços para obter as licenças 

pertinentes. Ao contrário, vários anos se passaram sem que tais licenças 

fossem obtidas, também em face de mudanças no processo, que se tornou 

mais rigoroso não apenas no cenário nacional. O arranjo encontrado para 

viabilizar a expansão da geração no novo modelo envolvia licitação de 

usinas geradoras para quais as licenças já tivessem sido obtidas. Entretanto, é 

possível argumentar que, em muitos casos, apenas se verificou deslocamento 

dos entraves enfrentados para o momento anterior à licitação
62

.  

 

 Instada a se manifestar, a Procuradoria Federal da ANEEL, emitiu parecer, em 

fevereiro de 2012
63

, acerca da possibilidade de prorrogação do início do pagamento pelo uso 

do bem público após 15 de junho de 2012. Pronunciou-se no sentido de ser possível tal 

postergação, desde que as circunstâncias do caso concreto sejam analisadas e ponderadas à 

luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato: 

 

(...) 115. Em regra, conforme demonstrado acima, não cabe a postergação do 

início do pagamento para além do prazo previsto no art. 25 da Lei 

11.488/2007, quando se tratar de prorrogação decorrente da 

discricionariedade da Administração. 116. Porém, caso demonstrada a 

ocorrência de fatos extraordinários, excepcionais, estranhos à vontade do 

empreendedor, tal postergação é possível, conforme demonstrar-se- á 

adiante, com fundamento na cláusula geral da boa-fé objetiva e do princípio 

do equilíbrio econômico-financeiro, que permeiam os contratos 

administrativos (...).   
 

                                                           
61

 Vide, por exemplo, o processo administrativo no âmbito da Aneel nº 48500.005647/2001-12, no qual o 

consórcio Gesai- Geração Santa Izabel pleiteia a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de seu 

contrato de concessão, alegando seu comprometimento devido ao atraso no licenciamento ambiental.  
62

 DUTRA, Joísa Campanher. Regulação do setor elétrico no Brasil, In Regulação no Brasil – uma visão 

multidisciplinar. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2014. 
63

 Parecer n° 0060/2012/PGE- ANEEL/PGF/AGU relativo ao processo administrativo nº 48500.005647/2001-12. 
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 No âmbito da Justiça Federal, o Tribunal Federal Regional da 1ª Região
64

, julgou, em 

sede de agravo de instrumento, pelo deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela 

para suspender o pagamento pelo uso do bem público, em razão de acontecimentos 

extraordinários que deram ensejo ao atraso na operação do empreendimento causado pela 

autarquia federal reguladora: 

 

(...) Extraio daí que atualmente a não conclusão do procedimento de 

licenciamento ambiental ocorre por fatos imputáveis exclusivamente à 

Autora, já que, para obter a licença prévia e os demais documentos 

necessários, a exemplo do EIA/RIMA, ela precisa compatibilizar 

integralmente o objeto da área licitada com as exigências socioambientais, 

cuja análise é privativa dos órgãos públicos competentes. Se ela não obteve a 

documentação necessária para o início das atividades por culpa que lhe é 

imputável, os efeitos do edital e do contrato hão de ser aplicados até que 

todas as exigências se cumpram. 

Nesse sentido é o teor do Edital de pré-qualificação nº 02/99-ANEEL e da 

cláusula quinta, sub cláusula quarta, do contrato de concessão (fls. 455): 

"Não serão consideradas pela ANEEL quaisquer reclamações que se 

baseiem na inadequação ou inexatidão dos Estudos de Viabilidade ou no 

desconhecimento das condições locais relativamente a materiais, mão-de-

obra, equipamentos, pluviosidade, condições hidrológicas, geologia, 

geotécnica, topografia, estradas de acesso, infraestrutura regional, meios de 

comunicação, condições sanitárias e tudo o mais que possa influenciar o 

prazo de execução, a licença ambiental definitiva, a quantidade de energia 

gerada e o valor do investimento global correspondente ao Aproveitamento 

Hidrelétrico e às Instalações de Transmissão de Interesse Restrito do 

Aproveitamento Hidrelétrico." 

Essas considerações só não justificam o total indeferimento do pedido de 

tutela porque houve um período em que o processo ficou paralisado por 

culpa exclusiva da autarquia federal, o qual, conforme os fundamentos 

expostos alhures, deverá ser acrescido ao prazo estipulado pelo art. 25 da 

Lei nº 11.448/07. O risco de ineficácia da medida existe porque o 

pagamento do UBP se tornou exigível desde o término do prazo fixado pelo 

dispositivo, em 15.06.2012. Com essas considerações, defiro parcialmente o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a obrigação de 

pagar pelo uso do bem público - UBP objeto do Contrato de Concessão nº 

53/2000 - ANEEL-AHE ITUMIRIM, processo nº 48500.003190/99-43, até 

15.05.2015, e para determinar que as Rés abstenham-se de exigir o 

pagamento do preço público e de lhe impor qualquer sanção decorrente do 

inadimplemento nesse período (...). 

 

 A questão teve oportunidade de ser resolvida no âmbito da Medida Provisória nº 

579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013
65

. Porém, pela leitura de seu art. 2º vê-se que a 
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 TRF 1ª Região. Agravo de instrumento nº 0021843-02.2013.4.01.0000/BA. Processo Originário nº 0004720-

82.2013.4.01.3300. 
65

 Art. 2
o
  As concessões de geração de energia hidrelétrica destinadas à autoprodução, cuja potência da usina 

seja igual ou inferior a 50 MW (cinquenta megawatts), poderão ser prorrogadas, a critério do poder concedente, 

uma única vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos. § 1
o
  O disposto no art. 1

o
 não se aplica às prorrogações de que 

trata o caput. § 2
o  

Todo o excedente de energia elétrica não consumida pelas unidades consumidoras do titular da 

concessão de autoprodução será liquidado no mercado de curto prazo ao Preço de Liquidação de Diferenças - 

PLD. § 3
o
  A receita auferida pela liquidação de que trata o § 2

o
 poderá ser utilizada pelo autoprodutor no 
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legislação tratou somente da possibilidade de prorrogação do contrato de concessão pelo uso 

de bem público por até 30 anos, deixando de fora o tratamento legal quanto à questão da 

postergação do início do pagamento pelo UBP após 15 de junho de 2012
66

.  

 Conclui-se que, neste estudo de caso, a hipótese de renegociação contratual causada 

por mudança legislativa teve como objeto a prorrogação do contrato de uso de bem público a 

determinados produtores independentes de energia de modo a compatibilizá-los com o novo 

modelo proposto pela Lei nº 10.848/2004.  

Contudo, o espaço de adaptação à mudança do cenário não contemplou todos os riscos 

e consequências envolvidos. Esta omissão ensejou pleitos administrativos e judiciais, 

principalmente, no tocante à possibilidade de postergação do prazo o início do pagamento 

pelo uso do bem público. Tal incompletude acarreta aumento de custos e instabilidade. 

Configura-se, pois, hipótese de renegociação contratual que resta-se frustrada e que contribui 

para a ineficiência do setor elétrico no contexto da infraestrutura brasileira.  

                                                                                                                                                                                     
fomento a projetos de eficiência energética em suas instalações de consumo, durante todo o período da 

concessão. § 4
o  

O disposto neste artigo também se aplica às concessões de geração de energia hidrelétrica 

destinadas à autoprodução, independentemente da potência, desde que não interligadas ao SIN. § 5
o
  A 

prorrogação de que trata este artigo será feita a título oneroso, sendo o pagamento pelo uso do bem público 

revertido em favor da modicidade tarifária, conforme regulamento do poder concedente. 
66

 O Decreto regulamentar nº 7.805/12 também não abordou o tema da prorrogação do início do pagamento pelo 

uso do bem público após 15 de junho de 2012. 
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2.2. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DAS CONCESSÕES DE RODOVIAS NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Tradicionalmente, as rodovias são vistas como um bem público financiado e operado 

pelo Poder Público. Todavia, nas últimas décadas, em razões de crises econômicas e 

problemas de planejamento e gestão, o setor público revelou-se incapaz de manter a execução 

dos serviços rodoviários. 

 É crescente, pois, o número de rodovias que começam a ser construídas por parceiros 

privados, que investem e operam as concessões
67

 e têm como uma das principais fontes de 

retorno do investimento, o pagamento de tarifas dos usuários do serviço rodoviário. 

 

As tarefas de reconstrução e construção de novas estradas estão além das 

capacidades da maioria dos governos, de modo que se tornou cada vez mais 

aceito que as empresas privadas devam construir, financiar e operar estradas 

e que os usuários devam pagar parcela dos custos de construção e 

operação
68

. (traduzido pela autora) 

 

 O parceiro privado revela-se mais eficiente no processo de construção e execução de 

rodovias, uma vez que enfrenta menos restrições de financiamentos e tem mais credibilidade e 

confiança diante dos investidores. O que atrai o concessionário para a celebração de um 

contrato de concessão é a expectativa de receber uma adequada taxa de retorno sobre o capital 

que por ele foi investido. 

 

Um problema recorrente nos países em desenvolvimento sempre foi a falta 

de recursos para investir em infraestrutura, muito em razão do aumento pelas 

demandas de serviços sociais. Essa escassez de recursos econômicos 

adicionados à dependência brasileira de estradas levou o governo a 

introduzir um programa de concessão baseado na parceria entre os setores 

público e privado. De acordo com Ribeiro et al. (2001), entre os vários tipos 

de contratos de operação e gestão da participação privada em infraestrutura, 

a concessão é caracterizada por transferência temporária de serviços de 

recuperação e manutenção em troca de direitos de exploração e retorno de 

investimento mediante pagamento de pedágio
69

. (traduzido pela autora) 
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 “A concession is a contract between the public power and a private legal company, the concessionaire, in 

which the public entity authorizes the private party to provide a good or a service. This contract is ruled by 

restrictive clauses, which, for example, indicate the period that the concessionaire will be responsible for the 

service, set quality parameters for this service and determine penalties in case of non-performance by the firm. 

Finally, it is worth nothing that the goods are public property and are returned to government after the 

concession period”. CARLOS, Amanda Pimenta. Essays on Infrastructure in Brazil, 2010. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1 
68

 ENGEL, Eduardo, FISHER, Ronald, GALETOVIC, Alexander. Least present value of revenue auction and 

highway franchising. Cambridge, 1998.  
69

 CARLOS, Amanda Pimenta. Essays on Infrastructure in Brazil, 2010. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1
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Contudo, evidências têm demonstrado que com frequência, grandes projetos de 

rodovias encontram dificuldades de execução, demandando a necessidade de renegociação 

dos contratos: 

 

Bracey e Moldovan salientam que cerca de 50% das PPP não chegam ao 

estágio de financiamento e, das que o fazem, cerca de 50% são renegociadas 

durante as fases de construção ou implementação. Isso sugere que os 

vencedores de contratos de PPP, especialmente para grandes projetos de 

infraestrutura, como rodovias, frequentemente encontram dificuldades 

financeiras, exigindo que a concessão seja relicitada ou renegociada. Muitas 

vezes, estas questões são devidas à receita que está aquém das expectativas 

previstas e apresentadas na proposta
70

. (traduzido pela autora) 

 

Antes de analisar o estudo de caso selecionado para este trabalho sobre renegociações 

contratuais dos contratos de rodovia no Estado de São Paulo, torna-se necessário tecer alguns 

comentários acerca da infraestrutura e regulação do sistema rodoviário no país. 

O Sistema Rodoviário Nacional
71

 é compreendido pelo conjunto dos Sistemas 

Rodoviário Federal, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, compreendendo toda a 

infraestrutura rodoviária, incluindo redes de rodovias e suas instalações acessórias, bem como 

estrutura operacional e atividades de administração e fiscalização
72

. 

 Em relação à natureza jurídica da exploração privada das rodovias, importa destacar 

divergência doutrinária, uma vez que há quem defenda tratar-se de concessão de serviço 

público e quem defenda que exploração de rodovias por particulares assume natureza de uso 

de bem público. 

 A título exemplificativo, Floriano de Azevedo Marques Neto defende que a natureza 

jurídica das concessões de rodovia é a de concessão de bem público. Explica-se:  

 

A concessão de rodovias cuida da concessão de bem público, implicando a 

outorga ao particular do direito de explorar toda a potencialidade econômica 

deste bem, nos termos do prescrito no contrato; dentro da exploração do bem 

público rodovia, cabe à concessionária explorar não só a finalidade precípua 

do bem (tráfego rodoviário), como também todas as potencialidades 

                                                           
70

 MENEZES, Flávio, RYAN, Matthew. Default and Renegotiation in PPP Auctions, 2013. 
71

 Em estudo apontado pela Associação Brasileira de Infraestrutura, o Brasil aparece entre as 20 melhores 

economias do mundo. Dentro deste conjunto, porém, é o último colocado em termos de investimento em 

rodovias, com apenas 12% do total dos investimentos. CARLOS, Amanda Pimenta. Essays on Infrastructure in 

Brazil, 2010. Disponível em: 

 http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1 
72

 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões. Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 

2004, p. 204. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1
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econômicas que lhe são associadas, independente de se discutir se estas 

atividades são ou não relacionadas a serviço público
73

.  

 

Por outro lado, Flávio Amaral Garcia afirma que a natureza jurídica dos contratos de 

exploração de rodovias é a de concessão de serviço público:  

 

O fato de a rodovia ser um bem público não transmuda a natureza do 

contrato para concessão de uso. Isto porque, como dito, o foco de atuação do 

concessionário é a operação da rodovia. O que se espera dele é o 

desempenho de uma atividade com o objetivo de produzir um resultado útil e 

eficiente para os usuários. Até porque o entendimento de que as rodovias 

administradas por particulares seriam meras concessões de uso produziria 

uma consequência nefasta: a não aplicação do regime instituído pela Lei nº 

8.987/95 que, por ter uma sistemática e um tratamento negociais, é a mais 

apropriada para concessões de grande porte, como é o caso das que 

envolvem as rodovias
74

.   

 

 Em termos de características da infraestrutura rodoviária, Engel et. al. apresentam 

peculiaridades, que não necessariamente se aplicam ao caso brasileiro, mas diferenciam o 

setor rodoviário das demais infraestruturas
75

.  

Em primeiro lugar, parte da concessão pode ser financiada pelos usuários, mediante 

pagamento de pedágio. O objetivo aqui é repartir o ônus do financiamento com os usuários da 

malha rodoviária.  

Em segundo lugar, a exploração de rodovias pode-se revelar como monopólio natural 

em determinados países
76

. 

Além disso, a assimetria de informações entre o poder concedente e o concessionário, 

no momento da assinatura do contrato de concessão de rodovias pode dificultar a melhora da 

qualidade na prestação do serviço
77

. 

Um sucinto histórico legislativo em relação ao sistema rodoviário brasileiro a nível 

constitucional e legal é necessário para uma compreensão mais didática do caso das rodovias 

do Estado de São Paulo, que será apresentado em seguida.  
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 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Algumas notas sobre concessão de rodovias, in Boletim de Direito 

Administrativo – BDA, 2001, p. 249. 
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 GARCIA, Flávio Amaral. Regulação jurídica das rodovias concedidas. Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 

2004, p. 53. 
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 As características a seguir são apresentadas por ENGEL, Eduardo, FISHER, Ronald, GALETOVIC, 

Alexander. Least present value of revenue auction and highway franchising. Cambridge, 1998. 
76

 Monopólio natural se caracteriza quando, numa situação de mercado, uma empresa possua um tamanho ótimo 

de instalação e produção, suficiente para atender o mercado, de forma que haja espaço apenas para uma empresa 

produtora. SCHUMACHER, Luciana Maria. Manutenção e Reposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro dos 

Contratos de Concessão de Rodovias: Avaliação das Revisões e Reajustes de Tarifas no Brasil. São Paulo: USP, 

2003. 
77

 ENGEL, Eduardo, FISHER, Ronald, GALETOVIC, Alexander. Least present value of revenue auction and 

highway franchising. Cambridge, 1998. 
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Em primeiro lugar, destaca-se a Lei nº 8.987/95 que estabelece diretrizes gerais das 

concessões e permissões dos serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição da 

República. 

 Como dito, o Sistema Rodoviário Nacional é composto pelos Sistemas Federal, 

Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. A Lei nº 9.277/1996 autorizou a União a delegar 

aos demais entes federativos a exploração e a administração de rodovias federais, mediante 

convênio
78

. Outra possibilidade para o exercício destas atividades, além da própria pessoa 

jurídica de direito público é a concessão ao parceiro privado, como dito no início deste 

tópico
79

. 

 A Lei nº 10.233/2001, responsável pela reestruturação dos transportes aquaviário e 

terrestre inseriu dois pontos importantes no cenário das rodovias. Diferenciou concessão para 

serviços de construção, exploração ou manutenção de infraestrutura – que sempre dependerá 

de outorga em caráter de exclusividade
80

, da permissão para serviços independentes da 

exploração da infraestrutura sem caráter de exclusividade
81

 e da autorização administrativa 

para exploração da infraestrutura de uso privativo
82

.  

A Lei nº 10.233/2001 ainda dividiu as competências entre Agência Nacional de 

Transporte Terrestre – ANTT e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT. A primeira é responsável pela regulação das rodovias delegadas, ao passo que ao 

segundo cumpre o dever de administrar as rodovias não geridas pela iniciativa privada
83

. 

Como este capítulo tem o objetivo de analisar o sistema regulatório rodoviário do 

Estado de São Paulo, ato contínuo diz respeito às características e peculiaridades da 
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Art. 3º da Lei nº 9.277/96: A delegação será formalizada mediante convênio. 
79

Art. 4º da Lei nº 9.277/96: Art. 4° Para a consecução dos objetivos indicados nesta Lei, poderá o Município, o 

Estado ou o Distrito Federal explorar a via ou o porto diretamente ou através de concessão, nos temos das leis 

federais que regem as concessões e da Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993. 
80

Art. 34-A da Lei nº 10.233/2001: As concessões a serem outorgadas pela ANTT e pela ANTAQ para a 
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ferroviário associado à exploração de infra-estrutura, terão caráter de exclusividade quanto a seu objeto e serão 
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edital. 
81
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caráter de exclusividade ao longo das rotas percorridas, devendo também ser precedidas de licitação regida por 

regulamento próprio, aprovado pela diretoria da Agência e pelo respectivo edital. 
82

Art. 13, inciso V da Lei nº 10.233/2001: Ressalvado o disposto em legislação específica, as outorgas a que se 

refere o inciso I do caput do art. 12 serão realizadas sob a forma de: V - autorização, quando se tratar de: a) 

prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros; b) prestação de serviço de 

transporte aquaviário; c) exploração de infraestrutura de uso privativo; e d) transporte ferroviário de cargas não 

associado à exploração da infraestrutura ferroviária, por operador ferroviário independente. e) prestação regular 

de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros desvinculados da 

exploração da infraestrutura.  
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 Art. 81, inciso II da Lei nº 10.233/2001: A esfera de atuação do DNIT corresponde à infraestrutura do Sistema 

Federal de Viação, sob a jurisdição do Ministério dos Transportes, constituída de: II – ferrovias e rodovias 

federais. 
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infraestrutura estadual, apontando as funções da agência reguladora estadual e o projeto de 

governo para a exploração das rodovias.  

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de 

São Paulo – Artesp – foi criada pela Lei Complementar nº 914/2002. Em atendimento ao 

exposto na lei estadual de concessões e permissões de serviços públicos, Lei nº 7.835/92, a 

Artesp, dentre outras funções, tornou-se responsável pela regulação e fiscalização do 

Programa de Concessões Rodoviárias no Estado de São Paulo
84

. 

Instituído em março de 1998, trata-se de programa voltado à concessão da malha 

rodoviária estadual paulista, com vistas a suprir os investimentos na infraestrutura do setor, 

garantindo qualidade na prestação do serviço ao usuário
85

.   

Antes, porém, da análise do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São 

Paulo, apresenta-se na Tabela 8 resumo das legislações supramencionadas: 

 

Tabela 8: Legislações – setor rodoviário 

LEGISLAÇÃO EMENTA 

 

Lei nº 8.987/95 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da 

Constituição Federal, e dá outras providências. 

 

Lei nº 9.277/96 

Autoriza a União a delegar aos municípios, estados da 

Federação e ao Distrito Federal a administração e 

exploração de rodovias e portos federais. 

 

 

Lei nº 10.233/2001 

 

Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário 

e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de 

Políticas de Transporte, a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências. 
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 “Para cada concessionária, a ARTESP contrata via licitação por dois anos, renováveis por mais dois anos, um 

agente fiscalizador, chamado EAF. As EAF’s são prestadoras de serviços de fiscalização e acompanhamento das 

concessionárias. Tal acompanhamento é feito semanalmente e segue diretrizes da ARTESP, envolvendo: (i) 

identificação de todos os serviços a cargo das concessionárias, nas áreas de projetos, obras de ampliação e 

melhoramentos, operação, conservação, comunicação social e assuntos ambientais; (ii) operacionalização dos 

procedimentos de fiscalização e controle, com a padronização de formulação, formato, veiculação e registro de 

informações prestadas pelas concessionárias; (iii) análise, com base nos dados obtidos na fiscalização, das causas 

e tendências de desvios da atuação da concessionária em relação ao contrato de concessão e aos procedimentos 

fixados pela ARTESP; (iv) acompanhamento de todos os eventos contratuais, de responsabilidade da 

concessionária (ARTESP, 2006). Identificadas não conformidades, as EAF’s emitem relatórios específicos 

(relatório de não conformidades e relatório fotográfico) e encaminham à fiscalização da ARTESP via e-mail, 

com cópia para a concessionária correspondente, a fim de que a mesma inicie as correções”. CARDOSO, 

Adriana Bortolon Carvalho, AQUINO, André Carlos Busanelli de, ANUATTI NETO, Francisco, CARDOSO, 

Ricardo Lopes. Dinâmica dos Ajustes Contratuais em Concessão de Rodovias no Brasil: O Caso do Estado de 

São Paulo – 2000-2006.  

Disponível em: http://cbrcbrasvias.com.br/palestras/arquivos/TC0006-1.PDF. Acesso: setembro de 2016. 
85

 Vide sítio eletrônico da Artesp em http://www.artesp.sp.gov.br/rodovias-programa-de-concessoes-

rodoviarias.html. Acesso em julho de 2016.  

http://cbrcbrasvias.com.br/palestras/arquivos/TC0006-1.PDF
http://www.artesp.sp.gov.br/rodovias-programa-de-concessoes-rodoviarias.html
http://www.artesp.sp.gov.br/rodovias-programa-de-concessoes-rodoviarias.html
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Lei nº 7.835/92 
Dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas, 

de concessão e permissão de serviços públicos e dá 

providências correlatas. 

 

Lei Complementar nº 914/2002 

Cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – 

ARTESP. 

 

 

O Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo divide-se em duas 

etapas. A primeira delas iniciou-se em 1997 e a segunda em 2008: 

 

Nesta primeira etapa, o vencedor do certame foi aquele que ofereceu o maior 

valor ao governo. O projeto de leilão dessas concessões foi escolhido 

principalmente como consequência da situação econômica do Estado de São 

Paulo, que sofreu uma severa crise fiscal na década de 1990 e usou 

privatização e concessões como fonte de recursos para mitigar o problema. 

Atualmente, o programa está em sua segunda etapa, iniciada em 2008 com a 

publicação dos decretos de concessão da seção oeste de Mario Covas 

Rodoanel (fase 1) e de mais cinco rodovias (fase 2): corredores D. PedroI, 

Raposo Tavares, Rondon ocidental, Rondon do leste e Ayrton Senna / 

Carvalho Pinto
86

. (traduzido pela autora) 

  

Para o estudo de caso eleito neste trabalho, apenas a primeira etapa será analisada. 

Na primeira etapa do programa, o regime escolhido foi o de concessão por prazo certo 

de 20 anos, segundo o qual, findo este período, a malha rodoviária concedida retornará ao 

poder do Estado de São Paulo. Durante o prazo de vigência da concessão, as concessionárias 

respondem pelo total de investimentos e recursos necessários ao cumprimento das obrigações 

previstas no contrato de concessão, remunerando-se através da cobrança de pedágios.  

 Para a primeira etapa do programa de concessões, a malha rodoviária do Estado de 

São Paulo foi dividida em 12 diferentes lotes concedidos a 12 empresas privadas através de 

certame licitatório.  

 

Tabela 9: 1ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo 

KM MUNICÍPIOS ATENDIDOS HABITANTES 

3,6MIL 170 20 MILHÕES 

Fonte: Artesp. 
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 CARLOS, Amanda Pimenta. Essays on Infrastructure in Brazil, 2010. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1 

Fonte: A autora 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1
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Tabela 10: Concessionárias de Rodovia no Estado de São Paulo – Extensão e Limites 

Concessionária Malha viária – km VDM VDM/km 

Autoban  315,9 42.214,7 133,6 

Ecovias  176,9 40.750,1 230,4 

Viaoeste  162,4 37.944,8 233,6 

Colinas  299,0 13.185,2 44,1 

Centrovias  218,2 10.280,5 47,1 

Vianorte  236,6 9.869,1 41,7 

Renovias  345,4 8.190,7 23,7 

Intervias  375,7 7.209,1 19,2 

Triângulo do Sol  442,2 7.073,5 16,0 

Autovias  316,5 7.036,9 22,2 

SPVias  505,7 6.173,7 12,2 

Tebe  156,0 3.695,4 23,7 
Fonte: Artesp. 

  

Em 1998 foi dado início a celebração de contratos de concessão para exploração de 

rodovias no Estado de São Paulo. No tempo da realização dos leilões, os licitantes 

participantes apresentaram propostas com base no regime tributário vigente, que apresentava 

uma taxa do PIS a 2% e do ISS a 0%.  

Em 1999, contudo, esses tributos sofreram aumento para 3% e 5%, respectivamente. 

De maneira imediata, tal mudança acarretou desequilíbrio em contratos de concessão para os 

licitantes que apresentaram receitas líquidas mais baixas. Consequentemente, a Taxa Interna 

de Retorno revelou-se abaixo do esperado
87

: 

 

Muitos autores analisaram o conceito da cláusula de equilíbrio econômico-

financeiro no Brasil. O denominador comum encontrado é que o equilíbrio 

econômico-financeiro é representado pela igualdade de todos os custos e 

receitas que ocorrerão em cada ano de execução do contrato de concessão, 

atualizado pelos N anos da concessão. Nesse caso, vemos que os autores 

definem o equilíbrio econômico-financeiro através do conceito de Taxa 

Interna de Retorno (TIR), que indica a capacidade que determinada 

concessão tem para gerar rentabilidade. Assim, nos contratos de concessão, a 

TIR é o indicador da avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato
88

. (traduzido pela autora) 
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 “Ajustes contratuais são necessários também quando do surgimento de impostos não previstos e devidamente 

computados por ocasião da licitação. O risco tributário é atribuído ao poder concedente, sendo necessário que os 

efeitos da introdução de um novo imposto sejam compensados para que a tarifa após impostos volte a garantir as 

condições anteriores”. CARDOSO, Adriana Bortolon Carvalho, AQUINO, André Carlos Busanelli de, 

ANUATTI NETO, Francisco, CARDOSO, Ricardo Lopes. Dinâmica dos Ajustes Contratuais em Concessão de 

Rodovias no Brasil: O Caso do Estado de São Paulo – 2000-2006.  

Disponível em: http://cbrcbrasvias.com.br/palestras/arquivos/TC0006-1.PDF. Acesso: setembro de 2016. 
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 CARLOS, Amanda Pimenta. Essays on Infrastructure in Brazil, 2010. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1 

http://cbrcbrasvias.com.br/palestras/arquivos/TC0006-1.PDF
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1
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 Além disso, em 2003, a inflação atingiu 23%, afetando diretamente o reajuste anual da 

tarifa de pedágio baseado no índice IGPM. Para solucionar este desequilíbrio, o Estado de São 

Paulo optou por dividir o pagamento do reajuste em duas parcelas. Porém, este pagamento 

atrasou e ensejou outro desequilíbrio econômico
89

. 

 

Outra forma de mitigar os impactos da cobrança das tarifas sobre os usuários 

foi o ajuste, adotado por iniciativa do poder concedente, que impediu a 

aplicação integral do índice de correção contratual das tarifas. Tal medida, 

embora tenha amortecido os efeitos da aceleração dos índices de correção 

sobre as tarifas pagas pelos usuários em determinado período, ocasionou a 

necessidade de que a ARTESP promovesse a recomposição do equilíbrio 

econômico financeiro dos contratos. Para apurar os efeitos de tais ajustes 

sobre equilíbrio econômico-financeiro a ARTESP adotou, como 

procedimento geral, a sua representação no fluxo de caixa o Plano de 

Negócios original. Os efeitos líquidos do ajuste seriam apurados em valor 

presente na data do contrato descontado pela TIR original. O equilíbrio 

econômico-financeiro seria restabelecido por meio de medidas 

compensatórias como adiamento/antecipação do cronograma de obras, 

redução do ônus, aumento/diminuição do prazo de contrato, 

aumento/diminuição nas tarifas. Ao adotar esse critério, garantindo a 

manutenção da TIR inicial, a ARTESP buscava reduzir a incerteza da 

concessionária quanto ao desempenho futuro do contrato, preservando a 

reputação de neutralidade, ao mesmo tempo em que eram atendidas as 

alterações solicitadas pelo governo (ajustes) 
90

. 

 

Para reequilibrar os contratos e renegociar as concessões, foram firmados termos 

aditivos entre as concessionárias e o poder concedente, no ano de 2006, ao longo da gestão do 

governador Cláudio Lembo. O objeto destas renegociações era a prorrogação dos prazos 

contratuais das concessões de rodovias, que variaram de 4 a 8 anos além do termo final 

previsto inicialmente nos diferentes contratos de concessão. 

A título exemplificativo, o argumento levantado pela concessionária CCR AutoBan 

para prosseguir com a prorrogação do contrato de concessão CR/005/1998, celebrado com 

Estado de São Paulo encontra respaldo na Cláusula 25, a saber: 

 

25.2. Sempre que haja direito à recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, essa recomposição será implementada tomando como 

base os efeitos dos fatos que lhe deram causa, na forma como foram 

considerados nas projeções financeiras.  

25.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

efetuada nos termos desta Cláusula, será relativamente ao fato que lhe deu 

causa, única, completa e final para todo o prazo da concessão.  
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 Fonte: LatAm Infrastructure. Bank of America Merrill Lynch. 04 de Fevereiro de 2016. 
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 CARDOSO, Adriana Bortolon Carvalho, AQUINO, André Carlos Busanelli de, ANUATTI NETO, Francisco, 

CARDOSO, Ricardo Lopes. Dinâmica dos Ajustes Contratuais em Concessão de Rodovias no Brasil: O Caso do 

Estado de São Paulo – 2000-2006.  

Disponível em: http://cbrcbrasvias.com.br/palestras/arquivos/TC0006-1.PDF. Acesso: setembro de 2016. 

http://cbrcbrasvias.com.br/palestras/arquivos/TC0006-1.PDF
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 A expressão “projeções financeiras” é definida na Cláusula 1ª do contrato, nos 

seguintes termos: 

 

XV. PROJEÇÕES FINANCEIRAS: o conjunto de informações econômico-

financeiras incluído no Envelope da Proposta Financeira, integrante da 

proposta; 

XVII. PROPOSTA: o conjunto de informações e documentos apresentados 

pelo licitante, autor da Proposta que serviu de base à adjudicação do objeto 

da licitação, bem como das informações e esclarecimentos prestados 

posteriormente, relativamente à mesma. 

 

 Com base neste argumento, dois termos aditivos foram celebrados no decorrer da 

execução do referido contrato de concessão. O Termo Aditivo nº 15/2006 calculou o 

montante do desequilíbrio econômico-financeiro e o Termo Aditivo nº 16/2006 definiu a 

forma que deveria ser usada para reequilibrar o Contrato de Concessão. O poder concedente, 

com base na Resolução ST 002/11.03.2005, definiu a extensão do prazo contratual como a 

ferramenta jurídica adequada para se recompor o equilíbrio contratual
91

. 

 

Tabela 11: Contratos de concessão de rodovias renegociados no Estado de São Paulo 

RODOVIA CONCESSIONÁRIA PRAZO FINAL 

INICIAL 

PRAZO APÓS 

RENEGOCIAÇÃO 

AutoBan CCR 2018 2026 

ViaOeste CCR 2018 2022 

SpVias CCR 2020 2027 

Renovias CCR 2018 2022 

Imigrantes ECOR 2018 2024 

Rodovias Tebe Tebe S/A 2018 2025 

Intervias ARTR 2018 2028 

Centrovias ARTR 2018 2019 

Triângulo do Sol AB Concessões 2018 2021 

Rodovias das Colinas AB Concessões 2018 2028 

Fonte: Artesp, BofA Merrill Lynch Global Research. 

 

Dois, portanto, foram os principais motivos para a extensão do prazo contratual que 

tinha o objetivo de recompor o equilíbrio econômico-financeiro de alguns contratos de 

concessão de rodovias no Estado de São Paulo: (i) o reajuste do valor do pedágio, previsto 
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 Informação disponível em: 

http://www.autoban.com.br/resources/files/informe/ANUNCIO%20JORNAL%20AUTOBAN.pdf 

 

http://www.autoban.com.br/resources/files/informe/ANUNCIO%20JORNAL%20AUTOBAN.pdf
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contratualmente, que fora adiado; (ii) e o aumento no valor de tributos, que acarretou despesas 

excessivas
92

. Porém, estes não foram os únicos motivos para a celebração de todos os aditivos 

contratuais.  

A Tabela 12 apresenta o total de ajustes ocorridos por concessionária durante o 

período de 1999 a 2006.  

 

Tabela 12: Quantidade de ajustes celebrados pelas concessionárias entre 1999 e 2006 

Concessionárias Ajustes 

                             Colinas  
 

20 

Autoban 14 

Triângulo do Sol 14 

Autovias 13 

Ecovias 12 

Renovias 12 

Intervias 12 

SPVias 12 

Viaoeste 10 

Tebe 10 

Centrovias 9 

Vianorte 6 

Fonte: Artesp. 

 

 Quanto à natureza dos ajustes celebrados pelas concessionárias, a Tabela 13 destaca 

cinco diferentes conjuntos de natureza de ajuste à luz da repartição de riscos estabelecida nos 

contratos, seguido da Tabela 14 que apresenta a distribuição dos ajustes por ano, no período 

de 1999 a 2006. 

 

Tabela 13: Natureza dos ajustes contratuais das concessões de rodovias em São Paulo 

Concessionárias Alterações 

de Contrato 

Societário 

Repasse de 

ISS 

Índices não 

aplicados 

Contratuais Cronograma 

Físico-

financeiro 

Colinas 3 2 4 6 5 

Autoban 0 3 0 7 4 

Triângulo do Sol 0 2 4 5 3 

Autovias 1 3 4 1 4 

Ecovias 1 3 4 1 3 

Renovias 0 0 4 2 6 

Intervias 1 2 4 0 5 

SPVias 0 0 3 7 2 

Viaoeste 0 0 3 2 5 

Tebe 0 3 4 0 3 

Centrovias 2 1 4 0 2 

Vianorte 0 0 4 0 2 
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 Vide http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1313376-auditoria-diz-que-concessionarias-de-sp-

tiveram-ganho-indevido-de-r-2-bilhoes.shtml. Acesso em julho de 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1313376-auditoria-diz-que-concessionarias-de-sp-tiveram-ganho-indevido-de-r-2-bilhoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1313376-auditoria-diz-que-concessionarias-de-sp-tiveram-ganho-indevido-de-r-2-bilhoes.shtml


53 
 

TOTAL 8 19 42 31 44 

Fonte: Artesp. 

 

Tabela 14: Distribuição dos ajustes por ano entre 1999 e 2006 

Ano Alterações 

de Contrato 

Societário 

Repasse 

de ISS 

Índices 

não 

aplicados 

Contratuais Cronograma 

Físico-

financeiro 

Total 

Ano 

1999       

2000  5  7 4 16 

2001 2 7  5 11 25 

2002 2 6 10 7 10 35 

2003 1 1 11 3 2 18 

2004 1  10 4 4 19 

2005 1  1 3 6 11 

2006 1  10 2 7 20 

TOTAL 8 19 42 31 44 144 

Fonte: Artesp. 

 

Daí a necessidade de renegociar os contratos de concessão. A opção eleita foi a 

celebração de termos aditivos para prorrogar o prazo contratual de algumas concessionárias – 

vide Tabela 11 acima, nos termos do art. 23, inciso XII da Lei nº 8.987/95. 

Em 2011, porém, na gestão do governador Geraldo Alckmin, foram solicitadas pelo 

Governo do Estado de São Paulo e pela Agência Reguladora Estadual – Artesp – auditorias 

independentes aos contratos de concessão de rodovias celebrados na primeira etapa do 

Programa de Concessões e, que firmaram termos aditivos prevendo prorrogação de prazo 

contratual
93

.  

Os processos de auditoria, realizados pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas – FIPE – concluíram que as diferenças com os impostos – ISS, PIS e Cofins –  

foram superestimadas, bem como as perdas previstas em razão do atraso dos reajustes do 

pedágio foram infladas. Segundo eles, o pedido de reequilíbrio se deu com base em projeções 

de receita que não corresponderam com a real arrecadação proveniente da exploração da 

concessão.  

Consequência imediata das conclusões dos processos de auditoria teria sido a elevação 

da Taxa Interna de Retorno, afetando diretamente a margem de lucro das empresas. Em razão 

desta distorção, verificou-se que houve um ganho indevido, em favor de dez das doze 

concessionárias, na ordem de R$2 bilhões.  

O Governo teria alegado que embora reconheça o desequilíbrio nos contratos de 

concessão de rodovias no Estado de São Paulo, os termos aditivos apresentam uma 
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sobrecompensação ao déficit econômico. Defende, portanto, que a diferença deveria ser 

quitada mediante pagamento de dinheiro ou de formas alternativas de compensação ao invés 

da extensão dos prazos contratuais.  

As concessionárias alegam que o risco de tráfego pertence ao operador e, por esta 

razão o próprio contrato prevê cláusula que permite a utilização de projeção do fluxo de 

tráfego diante de desequilíbrio contratual
94

. Além disso, se o equilíbrio contratual fosse 

compensado no momento em que surgiu a causa de sua distorção, isto é, em 1999, teria tido 

como base a projeção do fluxo de tráfego para os anos seguintes. Ocorre que, o próprio 

governo retardou o processo de renegociação
95

.  

Em razão das conclusões dos processos de auditoria realizados pela FIPE, a Agência 

Reguladora Estadual – Artesp no âmbito administrativo teria anulado os termos aditivos, sob 

o princípio da autotutela da Administração, como forma de sanar os vícios e o prejuízo ao 

erário. 

Ato contínuo, tanto o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Procuradoria do 

Estado e da Artesp, quanto às concessionárias, exerceram o direito de acesso à Justiça e 

pleitearam a defesa de seus interesses pela anulação ou manutenção dos termos aditivos dos 

contratos de concessão de rodovias, respectivamente.  

Em relação à concessionária Autoban, responsável pelo trecho Anhanguera-

Bandeirantes, o processo judicial nº 1040370-54.2014.8.26.0053, apensado ao processo 

1030436-72.2014.8.26, confirmou a anulação do aditivo em setembro de 2015, pela 3ª Vara 

de Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: 

 

(...) Cuida o mérito em saber se houve violação ao contrato administrativo 

em razão da apuração de equilíbrio econômico-financeiro que justificaria, 

segundo o poder concedente, a revisão dos valores pactuados. A ARTESP 

celebrou com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, 

contrato de consultoria e assessoramento sobre a gestão de serviços 

públicos de concessão de rodovias no Estado de São Paulo, e constatou-se 

que para o cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

de 2006 foi considerada a demanda da proposta, e não a demanda real, o 

que implicou num aumento maior do que a perda de receita sofrida pela 

concessionária. Esta premissa é clara e não pode ser posta ao largo pela 

concessionária ao argumento da aplicação formal em sentido literal das 

regras contratuais. Se o reequilíbrio concedido em 2006 implicou, em 

favor da autora, elevação da Taxa Interna de Retorno em 20,25% ao ano, 

em vez de 19,78%, a distorção causou, por via reflexa em cadeia , indevida 

majoração da remuneração da concessionária. A receita ficta não pode 

prevalecer sobre a real condição econômica do contrato não pode ser 

assim em desfavor da concessionária, igualmente não pode contra a 

                                                           
94

 Cláusula 25.2: para corrigir qualquer desequilíbrio econômico no contrato, apenas os efeitos do fato que 

criaram a distorção devem ser contados, considerando propostas projetadas. 
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 LatAm Infrastructure. Bank of America Merrill Lynch. 04 de Fevereiro de 2016. 
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Administração Pública. O processo administrativo instaurado cuja 

regularidade do procedimento foi apurada no processo judicial n. 0019925-

66.2013.8.26.0053 apenas objetivou a recomposição real da relação 

econômica do contrato sem as majorações indevidas que se acresceram por 

meio de aditivos contratuais. As objeções à revisão do contrato 

administrativo ao argumento da impossibilidade de revisão da metodologia 

anteriormente empregada remetem-se, neste particular, ao que já foi 

decidido no outro processo judicial, 0019925-66.2013.8.26.0053 sob este 

ponto, portanto, de fato se renova tese anteriormente apresentada sob o 

título de “coisa julgada administrativa”. De tal sorte, se houve “receita 

projetada” para o cálculo do desequilíbrio econômico-financeiro em 2006, 

tornou-se imperiosa a revisão da relação jurídica vigente cujos 

parâmetros foram deflagrados de equivocada premissa a ficção de gastos 

e receitas, e não a real equação. Nestes termos, a cláusula 24.2 do contrato 

de concessão não pode ser interpretada como recurso legitimador do 

cálculo equivocado praticado no passado, pois se refere a variações de 

receita decorrentes de alterações da demanda de tráfego em relação ao 

previsto não se refere aos padrões ordinários de remuneração por tarifa. 

Sob esta premissa que se justifica e esclarece-se a cláusula 25 do contrato: 

a recomposição condicionasse, em sua legitimidade, aos efeitos dos fatos 

que lhe deram causa. Leia-se: a realidade dos fatos, e não as prospecções 

sem correspondência com o mundo fenomênico. Serve a cláusula do 

equilíbrio econômico-financeiro aos dois lados. Tanto a Administração 

Pública quanto o particular podem, se a realidade fenomênica divergir da 

previsão contratual, provocar o início de um procedimento com vista à 

revisão da remuneração. Por isto, a metodologia adotada pela 

Administração Pública, no exercício do seu dever de autotutela 

administrativa, atende ao interesse público na medida em que a equação 

do contrato de concessão de serviço público compromete-se com a 

realidade da estrutura econômica da atividade, e não com a mera 

projeção que não encontrou correspondência com a efetiva situação 

econômica da exploração do serviço. Consequência natural destas 

considerações é mesmo acolher o pedido feito pela Fazenda Pública do 

Estado e pela ARTESP em processo que corre sob conexão, 1040370-

54.2014.8.26.0053, para reconhecer o vício que recaiu sobre o termo 

aditivo n.º 16 de 21 de dezembro de 2006 do contrato de concessão de 

CR/05/1998 na medida em que não acolheu, em sua metodologia de 

apuração de equilíbrio econômico financeiro, a condição real da prestação 

do serviço e da sua remuneração auferida. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da concessionária do sistema Anhanguera-

Bandeirantes S/A (AutoBan), e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

Fazenda Pública do Estado e da ARTESP para invalidar o termo aditivo n.º 

16 de 21 de dezembro de 2006 do contrato de concessão de CR/05/1998. 

Condeno a concessionária do sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A 

(AutoBan) a suportar as custas processuais e a verba honorária da parte 

contrária que fixo em 10% do valor da causa. Junte-se cópia desta sentença 

no processo referido no relatório, n.º 1040370-54.2014.8.26.0053”. PRI - 

ADV: LUIZ TARCISIO TEIXEIRA FERREIRA (OAB 67999/ SP), 

ELIVAL DA SILVA RAMOS (OAB 50457/SP), CLAUDIA 

APARECIDA CIMARDI (OAB 113880/SP), JOSE RENATO FERREIRA 

PIRES (OAB 111763/SP) 

 

 Da leitura do voto acima, extrai-se o argumento de que por meio do processo de 

auditoria constatou-se que a prorrogação do prazo contratual deu-se com base em projeções 
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consideradas na proposta e não na demanda real do contrato de concessão celebrado em 2006 

entre a concessionária Autoban e o Poder Concedente.  

Em decorrência desse uso de projeções para calcular o reequilíbrio, o relator do voto 

considerou que o resultado alcançado restou superestimado, o que refletiu em aumento de 

receita maior do que a perda sofrida pela concessionária. Consequência imediata foi o 

aumento da Taxa Interna de Retorno para 20,25% ao ano, em vez de 19,78%. 

 O próprio contrato de concessão, mencionado acima, em sua Cláusula 25 

condiciona expressamente o equilíbrio aos fatos ocorridos ao longo de sua execução e não 

a meras projeções de tráfego estipuladas na proposta
96

. Por esta razão, a Administração 

Púbica Indireta, no exercício de sua autotutela administrativa anulou na via administrativa o 

termo aditivo que prorrogou o prazo contratual do contrato de concessão entre o Poder 

Concedente e a concessionária Autoban, por considerar que este aditivo encontrava-se 

eivado de nulidades. 

A alteração contratual, portanto, provocada pelo impacto da inflação no reajuste do 

pedágio e pela mudança na legislação tributária sobre determinados tributos, que deu ensejo à 

prorrogação de alguns contratos de concessão de rodovias no Estado de São Paulo, configura-

se hipótese de renegociação contratual
97

. Esta hipótese, porém, revelou-se viciada e 

ineficiente, em determinados contratos, o que levou à judicialização do impasse. 

 A anulação dos termos aditivos que prorrogam os prazos contratuais das concessões de 

rodovias do Estado de São Paulo pode ser percebida aos futuros licitantes como risco elevado 

de incerteza sobre seus direitos contratuais. Futuros licitantes, ao participarem de leilões, 

tendem a agir de forma mais cautelosa, com potencial impacto negativo sobre os 

investimentos abaixo do esperado. 
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 De acordo com o Bank of America Merrill Lynch, se o risco de tráfego pertence à concessionária, as projeções 

de tráfego são os melhores mecanismos para refletirem esse risco. Se utilizado o tráfego real para recomposição 

do equilíbrio nos termos em que o contrato foi idealizado, removeria-se tal risco do contrato, descaracterizando a 

própria natureza do contrato de concessão que foi assinado por todas as partes cientes de suas cláusulas e 

condições
96

:“The contract amendment is a tool used to preserve the economic balance of the contract, i.e., when 

the cash flow is not yielding the IRR defined in the contract. Traffic, opex and capex budgets are risks incurred 

by the operator and they don´t trigger a contract amendment to restore the economic balance. But, a new 

investment requested by the government, or interference in tariffs re changes in the tax regime for instance, are 

factors that would change the cash flow and therefore, are eligible to an amendment. The economic balance can 

be restored by extending the concession contract, above-inflation tariff hike, capex reschedule and changes in 

the concession fee, which is a percentage paid over gross toll revenues”. LatAm Infrastructure. Bank of America 

Merrill Lynch. 04 de Fevereiro de 2016. 
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 Pelas análises do Bank of America Merrill Lynch, acredita-se que a probabilidade de manter a decisão de 

mérito proferida no caso da concessionária Autoban, isto é, a anulação do termo aditivo que permitiu a 

prorrogação do contrato, é baixa em razão de dois motivos. O primeiro motivo diz respeito ao fato de que se trata 

de um contrato que envolve governo e concessionária, segundo o qual as regras foram previamente definidas e 

acordadas, devendo eventual recurso reconhecer a legitimidade das cláusulas. O segundo motivo é o 

reconhecimento de que o Tribunal de Contas julgou o termo aditivo por duas vezes e não questionou suas 

cláusulas. LatAm Infrastructure. Bank of America Merrill Lynch. 04 de Fevereiro de 2016. 
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3. RENEGOCIAÇÕES FRUSTRADAS E PRAZOS CONTRATUAIS FLEXÍVEIS ÀS 

CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURA 

 

3.1. DANOS QUE RENEGOCIAÇÕES INEFICIENTES PODEM CAUSAR AOS 

CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA 

 

 

 Conforme demonstrado no item 1.2 deste trabalho, as renegociações podem ser 

mecanismos eficientes de alocação de riscos em contratos de infraestrutura, desde que bem 

elaboradas e estruturadas. 

 É a ferramenta jurídica utilizada para reestabelecer o equilíbrio e a eficiência de um 

determinado negócio, caso o status quo sofra alterações imprevistas ao longo da execução do 

contrato. 

 Entretanto, evidências demonstram que a contínua renegociação dos contratos reduz 

de maneira considerável os benefícios advindos das privatizações. Estes estudos demonstram 

que renegociações conduzem a perdas de receitas para o governo e à redução das vantagens 

para licitantes que se revelam particularmente hábeis em buscar seus próprios interesses, ao 

invés de apresentarem eficiência operacional na execução de determinada concessão
98

.  

 Há quem defenda que as renegociações oportunistas têm como causa dois fatores. O 

primeiro, uma falta de clareza no desenho e estrutura das concessões. O segundo, a previsão 

de prazo fixo aos contratos que elevam demasiadamente o risco da demanda por parte do 

concessionário: 

 

Renegociações oportunistas se devem principalmente a dois problemas de 

desenho do mecanismo de “franchising”. Primeiro é que muitos países têm 

adotado um modelo de “privatiza antes e regula depois”. Na Argentina e na 

Colômbia, a falta de uma clara estrutura contratual levou a um grande 

aumento dos custos por parte do setor público na renegociação das condições 

originais do contrato. O segundo problema é que muitas concessões têm sido 

aprovadas usando um contrato de termo fixo, que faz com que o 

concessionário absorva a maior parte do risco de demanda e isso é uma 

situação complicada já que o risco de demanda é particularmente alto nesse 

setor
99

.  
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 Em relação à falta de clareza no desenho da infraestrutura, os múltiplos objetivos 

prometidos pelas concessões, muitas vezes com interesses completamente opostos, são 

apontados como o cerne deste problema. 

 

A falta de clareza no objetivo central do projeto de privatização dificulta o 

desenho de contratos e prejudica consumidores vis-à-vis empresas. Obter 

recursos para o fisco, aumentar eficiência de serviços, maximizar bem-estar, 

promover competição, obter recursos privados para investimentos 

necessários são alguns dos objetivos primários ou secundários dos processos 

de privatização ocorridos nos setores de infraestrutura na América Latina e 

Caribe, e alguns deles são mutuamente excludentes como vimos no 

parágrafo acima. Assim, como os objetivos não são os mesmos e as 

restrições institucionais diferentes em cada país os resultados são distintos
100

. 

 

Em relação aos contratos com prazo fixo, o estudo de caso das concessões de rodovias 

do Estado de São Paulo demonstrou que a fixação de prazo pode criar um risco desnecessário 

para o concessionário. Este argumento justifica-se, pois, diante do risco pela demanda e da 

necessidade de antecipar investimentos, o concessionário vencedor do certame encontra-se 

diante de um modelo que pode apresentar significativas perdas se o fluxo de tráfego se 

demonstrar abaixo das expectativas.  

Para minimizar este risco, em contrapartida o concessionário poderá demandar uma 

garantia elevada suportada pelo Poder Público ou, que poderá ser suportada pelos usuários, 

quando do pagamento das taxas de pedágio. Em outras palavras, quando a demanda se 

apresenta abaixo do esperado, ensejando a renegociação do contrato, uma margem da 

concessão poderá ser comprometida e deslocada para o usuário que suportará o encargo com 

pagamento do pedágio: 

 

Devido ao alto risco associado às concessões rodoviárias, instituições têm 

resistência para conceder empréstimos aos concessionários, a menos que os 

governos garantam a dívida (como na Espanha) ou ofereçam generosas 

garantias mínimas de cobrança (como no Chile). As garantias reduzem os 

incentivos aos concessionários de projetarem e monitorarem seu 

desempenho. Além disso, quando a demanda é menor do que o esperado, os 

contratos são renegociados e as perdas são transferidas para usuários ou 

contribuintes
101

. (traduzido pela autora) 
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Este risco elevado também impacta demais investidores e fornecedores de 

empréstimos, pois assim como os concessionários, eles demandarão garantias contratuais que 

assegurem o retorno de seus investimentos em determinada concessão. Mais uma vez, a saída 

poderá ser via governo ou via pagamento de pedágio por parte dos usuários, no caso da 

exploração de rodovias. 

No cenário cuja incidência de renegociação é demasiadamente esperada, a 

apresentação de “propostas artificiais”, ou quase inexequíveis, com preços abaixo da realidade 

aos licitantes que se demonstrem interessados pela concessão é estimulada. Consequência 

imediata é o surgimento de empresas menos eficientes, sob o ponto de vista operacional. Estas 

empresas sobressaem ao competirem com empresas que poderiam garantir mais eficiência e 

qualidade na execução do contrato e prestação do serviço. 

A inflexibilidade do termo contratual nas concessões de rodovias cria dificuldades na 

expansão e melhoria da infraestrutura se o fluxo de tráfego se revelar aquém do que o fluxo 

projetado pelo concessionário na proposta vencedora: 

 

Concessões com prazo fixo têm desvantagens adicionais. Primeiro, 

aumentam a probabilidade de que a atividade seja concedida à empresa com 

a projeção de tráfego mais otimista (fenômeno conhecido como a maldição 

do vencedor). Em segundo lugar, os contratos a termo são inflexíveis, o que 

pode ser um problema sério se o retorno com o pagamento do pedágio, fruto 

do fluxo de demanda for aquém do esperado ou se o congestionamento do 

fluxo demandar um alargamento da estrada. O problema surge porque é 

difícil concordar com a justa compensação - a renda esperada perdida sobre 

o restante da concessão - a ser pago ao concessionário
102

. (traduzido pela 

autora) 

 

Em síntese, a fixação de prazo em contratos de exploração de rodovias pode refletir 

uma expressiva perda das próprias vantagens do modelo de privatização para o setor. A 

ineficiência na operação da concessão e a falta de qualidade na prestação do serviço geram 

reflexos para os usuários que arcam com o ônus de trafegarem por rodovias mal investidas 

que carecem de segurança e conforto.  

 As diferentes hipóteses de renegociação contratual exploradas nos dois estudos de 

casos ao longo deste trabalho alcançaram determinado grau de incompletude quanto à análise 

de riscos e de consequências para os setores de energia elétrica e de rodovias. Os cenários de 

insegurança jurídica conduziram à perda de credibilidade e aumento da desconfiança para os 

diferentes atores envolvidos nos dois diferentes ambientes de infraestrutura. 
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Outra importante desvantagem que uma renegociação frustrada pode apresentar, 

conforme foi revelada pelos estudos de casos explorados no capítulo 2, é o aumento do 

número de ações judiciais fruto de sua ineficiência.  

Essa evidência abraça quatro fatos relevantes. O primeiro deles é que a garantia 

constitucional do acesso à justiça, nos termos do art. 5º, inciso XXXV da Constituição da 

República não limita que o objeto das renegociações contratuais seja levado à análise do 

Poder Judiciário
103

. Esta judicialização, contudo, contribui para a morosidade da justiça, visto 

que amplia o volume de processos a ser julgado pelos tribunais e, consequentemente, amplia o 

tempo até a decisão de trânsito em julgado
104

.      

A judicialização das questões mal resolvidas nas renegociações contratuais, de 

maneira concomitante, eleva o custo com tempo, recurso, advogados, perícia etc., no 

atendimento dos trâmites processuais judiciários. Neste ponto, os principais agentes 

envolvidos na concessão – governo, agência reguladora e concessionária – arcam com 

encargos administrativos para solucionar a lide na via judicial.  

O terceiro fato relevante que a judicialização de renegociações ineficientes pode 

implicar é a revelação de que, ao fim e ao cabo, o Poder Judiciário será o tomador de decisões 

sobre questões estritamente técnicas às quais não foram bem resolvidas no âmbito das 

instituições que lhes cabia resolverem com análise de riscos e consequências mais 

criteriosas
105

.  

Por fim, o último fato relevante da judicialização, ao menos no caso das concessões de 

rodovias do Estado de São Paulo, é a perda indevida de valor no mercado de ações das 

empresas envolvidas nas concessões, uma vez que a morosidade e a decisão judiciária podem 

ser causas de outros desequilíbrios contratuais, a depender do tempo de análise e do conteúdo 

da decisão final. 

 O crescente mecanismo da renegociação contratual no cenário das concessões de 

infraestrutura merece, portanto, cada vez mais atenção aos operadores da área e estudiosos do 

tema. Se bem elaborada e estruturada, a renegociação contratual pode revelar-se uma aliada 
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na redução dos custos e mitigação dos riscos em diferentes contratos e setores de 

infraestrutura.  

Porém, quando a renegociação revela-se ineficiente em seu propósito – realocação dos 

riscos de modo a garantir o equilíbrio contratual que foi quebrado por eventos extraordinários 

não previstos inicialmente no contrato – torna-se necessário repensar sua operacionalização de 

modo a proporcionar um manejo mais adequado e eficiente desta ferramenta jurídica.  

A possibilidade de contratos de concessão de infraestrutura com cláusulas com prazos 

flexíveis pode apresentar grandes vantagens na mitigação dos riscos envolvidos, reduzindo as 

consequências indesejáveis por todos os atores envolvidos.  
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3.2 UMA ALTERNATIVA PARA O SETOR DE RODOVIAS: LEILÃO DE MENOR 

VALOR PRESENTE DE RECEITA 

 

  

A lei geral de concessões, Lei nº 8.987/95, apresenta o princípio da modicidade 

tarifária como elemento integrante do conjunto de condições que satisfazem a prestação 

adequada de determinado serviço público
106

. Além da modicidade tarifária, este conjunto é 

composto de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e 

cortesia na prestação.  

Nota-se que não há preponderância entre os elementos que compõem o serviço 

público adequado. Para uma tarifa módica, contudo, é preciso haver uma justa correlação 

entre os encargos das concessionárias e os interesses dos usuários.  

A mesma Lei nº 8.987/95 também expõe o princípio do equilíbrio econômico-

financeiro de modo a garantir a rentabilidade dos contratos e assim proteger os investidores, 

reequilibrando o contrato sempre que houver alteração das suas condições
107

: 

 

A cláusula de "Equilíbrio Financeiro" está incluída em contratos de 

concessão rodoviária, com suporte normativo. De acordo com os estudos de 

Guash (2004), esta cláusula aparece nos contratos (por vezes de forma 

explícita e por vezes implícita) e, em princípio, é um pilar válido de qualquer 

contrato de concessão, porque os investidores privados devem ter uma 

regulação justa da taxa de retorno. O autor também diz que esta cláusula 

deve estar sujeita a obrigações. Quando estas não ocorrem, a renegociação 

torna-se uma característica. Engel, Fisher e Galetovic (2009) acrescentam 

que o equilíbrio financeiro ex ante deve resultar de uma oferta prudente e 

não de uma renegociação ex post, justificada ao argumento de que o custo se 

tornou mais elevado do que o esperado
108

. (traduzido pela autora) 

   

Ao estabelecer a tarifa em contrato de concessão, busca-se o atendimento de ambos os 

princípios que se apresentam em situações opostas. Por um lado, as concessionárias 

pretendem a maximização do retorno de seus investimentos. Por outro lado, os usuários 
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 Art. 6
o
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1
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o
 Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio 

econômico-financeiro. (...) § 4
o
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desejam arcar com o menor ônus possível em face do pagamento das tarifas
109

. A tarifa que 

encontra o ponto de equilíbrio entre os diferentes interesses compensa o ônus dos usuários 

com estradas com boa qualidade de conservação e segurança, garantindo uma rentabilidade 

adequada e justa aos concessionários
110

.  

 O custo e o risco das concessões precisam equilibrar-se ao longo da execução do 

contrato. Caso seus elementos sofram alterações, o contrato demandará a recomposição e o 

reequilíbrio em prol da continuidade de sua execução: 

 

O custo da concessão consiste em custos diretos e custo de capital. Este 

último é um composto do retorno para o investidor mais o prêmio de risco. O 

risco da concessão, por sua vez, é o conjunto de fatores além do controle do 

poder concedente (risco de flutuação de tráfego, risco-país) acompanhado de 

fatores de controle (contratos bem desenhados, comprometimento com um 

quadro regulatório estável)
111

. (traduzido pela autora) 

  

 A metodologia que rege a maioria dos contratos de concessão de rodovias brasileiras 

dá-se pela Taxa Interna de Retorno – TIR, que vem do inglês Internal Return Rate – IRR. No 

setor de transportes, seu cálculo é estipulado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre – 

ANTT. Trata-se de uma fórmula matemática-financeira utilizada para calcular a taxa de 

retorno de determinado investimento. Também conhecida como taxa de desconto de fluxo de 

caixa, é necessária para igualar o valor de um investimento, isto é, o valor presente do 

investimento em determinada concessão, com seus respectivos retornos futuros.  

A Taxa Interna de Retorno é determinada a partir de características econômicas 

presentes na data da celebração do contrato de concessão e tem o intuito de garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É estabelecida nos editais com base nos custos, 

receitas e investimentos estimados pelo Poder Concedente ao longo de todo o período de 

vigência da concessão. Em razão deste longo prazo que se apresenta aos contratos de 

concessão de rodovias, as variáveis que compõem o fluxo de caixa e, consequentemente a 

Taxa Interna de Retorno, podem ser afetadas ao longo dos anos
112

. 
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 Atualmente, no cenário das concessões de rodovias brasileiras a fixação da Taxa 

Interna de Retorno é estabelecida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, por meio da 

Resolução nº 4.075/2013. 

 Este mecanismo permite o estudo da viabilidade econômico-financeira de determinada 

concessão através do cálculo do custo médio ponderado de capital, em inglês Weighted 

Average Capital Cost  – WACC. Por meio da aplicação de fórmulas matemáticas, o Poder 

Concedente estima uma base de custos e investimentos para determinada concessão 

rodoviária. Este cálculo revela uma projeção de tráfego esperada para um determinado 

período concedido, que pode variar de 25 a 30 anos, com uma taxa interna de retorno máxima 

requerida para a concessão.  

 A taxa interna de retorno é, assim, a taxa de desconto e quando aplicada a um fluxo de 

caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos ao valor presente, seja igual aos valores 

dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor presente. Um projeto é atrativo 

quando a TIR for maior do que o custo de capital do projeto. Assim, o licitante vencedor será 

aquele que oferecer o maior desconto com relação a esta tarifa
113

. Veja a fórmula da TIR na 

Figura 2 abaixo: 

 

Figura 4: Fórmula matemática TIR 

 

 

 

 

Onde:  

(j) = é a quantidade de tempo;  

(n) = é a duração total do projeto;  

(i) = é o custo do capital;  

(FC) = é o fluxo de caixa naquele período. 

 

Em que pese o esforço na busca do equilíbrio entre os diferentes interesses a partir do 

cálculo da TIR, as características peculiares dos negócios no setor rodoviário aliadas ao típico 

                                                           
113

 “Before the auction, the Government prepares viability studies, with considerations for the level to be offered, 

the investments needs, traffic evolution in the roads, and the number and location of toll houses. The initial toll 

(chosed by bid or by the Government) is established in the contract and annual adjustments are mare based on 

the inflation index. Concessionaire obligations, such as the capital expenditure and service level also are 

established in the concession contract. On the other hand, the concessionaire has the right to maintenance of the 

economic-financial equilibrium of the concession, which has been interpreted by the regulators as the 

maintenance of a pre-determined internal rate of return. The Government reassumes the control of the road after 

a pre-defined period and fixed-terms and conditions”. CARLOS, Amanda Pimenta. Essays on Infrastructure in 

Brazil, 2010. Disponível em: 

 http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8446/tese_Amanda_Pimenta.pdf?sequence=1


65 
 

contrato de concessão vem trazendo preocupações aos estudiosos e stakeholders quanto aos 

objetivos das concessões de rodovias
114

.  

É notoriamente impreciso calcular o risco do tráfego em uma determinada concessão 

de rodovia. Esta dificuldade revela-se crescente conforme o prazo contratual aumenta. Assim, 

a demanda de fluxo em uma determinada rodovia vai muito além do controle por parte do 

concessionário. 

Uma das grandes dificuldades em projetar propostas no âmbito dos leilões de rodovias 

diz respeito ao risco de tráfego ou risco da demanda, em razão do caráter de 

imprevisibilidade. Para mitigar esta incerteza, alguns mecanismos foram desenvolvidos ao 

longo dos anos por diferentes países. Alguns exemplos são: mitigação de risco com o parceiro 

privado, oferecimento de garantia de tráfego mínimo
115

 e alocação do risco ao 

concessionário
116

. 

 Interessante mecanismo que vem despertando atenção de estudiosos, no tema das 

contratações públicas e infraestruturas, diz respeito ao estabelecimento de prazos flexíveis aos 

contratos de concessão, por meio de leilões de menor valor presente de receita, em inglês 

Least Present Value of Revenues – LPVR. Trata-se de mecanismo que, diferentemente do 

modelo atual de Taxa de Retorno, cujos lances são feitos por pedágio, os licitantes 

interessados apresentam suas propostas com base no valor presente de receitas que estão 

dispostos a receber. 

 

Os autores partem de algumas premissas: (i) a incerteza foge ao controle da 

concessionária; (ii) as empresas enfrentam limitações do próprio projeto 

apresentado pela Administração Pública e, consequentemente, cobram um 

prêmio pelo risco de demanda que enfrentam; (iii) todas as empresas 
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possuem tecnologias idênticas; e (iv) a concessão é atribuída em um cenário 

de leilão competitivo
117

. (traduzido pela autora) 

 

 O licitante que apresentar o menor lance consagra-se vencedor e o período de 

exploração da concessão se estende até o momento em que o concessionário alcançar a receita 

alvo apresentada na proposta vencedora, assumindo assim, um caráter de flexibilidade 

temporal ao contrato. 

 A operacionalização deste novo método iniciou-se em 1998, no Chile, com o leilão da 

rodovia Santiago-Valparaiso. A participação no leilão contou com cinco licitantes 

interessados e, em razão do afastamento do risco da demanda ao concessionário, a oferta 

vencedora estimou seus valores de construção e manutenção abaixo do esperado:  

 

O modelo de leilão menor valor presente de receita foi usado em março de 

1998 no Chile para a rodovia Santiago-Valparaíso, uma das principais 

estradas do país, com o custo estimado de aproximadamente US$ 300 

milhões. O cronograma foi fixado antecipadamente, em termos reais, assim 

como foi a taxa de desconto. Cinco empresas participaram do leilão e o lance 

vencedor estava abaixo dos custos estimados de construção e manutenção, 

provavelmente refletindo o fato de que as taxas de desconto para o nível de 

risco relativamente baixo associado ao próprio modelo de leilão proposto. 

Além disso, as empresas tiveram a opção de comprar seguro do governo 

contra riscos de demanda, mas o vencedor recusou a oferta
118

. (traduzido 

pela autora) 

 

 Em outras palavras, trata-se da endogenização dos prazos da concessão através de um 

prazo variável, que expira quando a execução do contrato atinge níveis estabelecidos na 

concessão
119

. Logo, a principal diferença deste novo modelo em relação ao modelo atual é a 

flexibilidade no prazo contratual de acordo com a variação da demanda
120

. 
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 A concessão será menor quando o tráfego observado for maior que o estimado na 

proposta e, será maior se o tráfego observado for maior, de modo a tornar os riscos simétricos 

em ambos os fluxos possíveis
121

. 

 

Este leilão ideal não exige que o planejador conheça o custo da construção. 

(...) Se a demanda é alta o suficiente em todos os estados de demanda, os 

pedágios de congestionamento ótimo geram renda suficiente (em valor 

presente) para cobrir os custos de construção. Nesse caso, o planejador fixa a 

taxa de pedágio e escolhe o prazo da concessão em cada estado de demanda 

para que o valor presente da receita de pedágio seja igual aos custos de 

construção. Em contrapartida, quando a demanda é tal que, em alguns 

estados, o congestionamento ótimo não gera renda suficiente para cobrir os 

custos de construção, não é otimista fixar pedágios que assegurem 

totalmente o concessionário, porque as distorções em alguns estados são 

muito caras. Nesse caso, o contrato ótimo leva a uma simples classificação 

dos estados de procura: primeiro, ou as taxas de pedágio são mais elevadas 

do que as taxas de pedágio ótimas de congestionamento e a concessão dura 

para sempre ou as taxas de congestionamento ótimas são cobradas e a 

concessão dura até um valor presente pré-determinado das receitas (superior 

aos custos de construção). O último valor é o mesmo em todos os estados de 

demanda onde o valor do pedágio são ótimo
122

. (traduzido pela autora) 

  

A sistemática para o modelo alternativo de menor valor presente de receita, aplicado 

às concessões de rodovias, pode ser pontuada da seguinte maneira: (i) o Poder Concedente 

fixa uma tarifa máxima a ser cobrada pela concessionária vencedora; (ii) o licitante 

vencedor será aquele cuja proposta apresenta-se com o menor valor presente da receita; (iii) 

a concessão encerrará quando o valor presente das receitas de pedágio alcançar o limite 

estabelecido no contrato
123

. 

 Como se observa, o modelo de leilões de concessões de rodovias com base no menor 

valor presente de receita não apresenta hipótese alguma de renegociação contratual. Todavia, 

se torna importante para este estudo, visto que é uma ferramenta a disposição do Poder 

Público que apresenta vantagens por exigir contratos com prazos flexíveis às concessões de 

rodovias.  
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3.3. VANTAGENS DE CONCESSÕES COM PRAZOS FLEXÍVEIS NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E SUAS LIMITAÇÕES – UMA 

PERSPECTIVA ECONÔMICA 

 

 

As evidências quanto à incidência de renegociações ineficientes e, os estudos de casos 

apresentados no tópico 1.2 e capítulo 2, respectivamente, revelam a necessidade de repensar o 

mecanismo da prorrogação de prazos contratuais como ferramenta capaz de reduzir efeitos 

danosos e reequilibrar a relação econômico-financeira entre as partes: 

 

Quando o governo deseja recuperar uma concessão com prazo fixo, é 

necessário negociar compensações com o concessionário, longas e 

complexas, uma vez que envolve avaliação de custos realizados pela 

empresa e lucros cessantes referentes à antecipação do final do contrato
124

. 

 

No setor de rodovias, por exemplo, os contratos com prazos flexíveis podem garantir 

uma redução nos custos das concessões em si, além de uma melhora na qualidade do 

ambiente competitivo. Isso se dá por algumas razões.   

Em primeiro lugar, o mecanismo alternativo para leilões de rodovias apresentado no 

tópico 2.3 – menor valor presente de receita – tem como princípio básico o fato de que o 

concessionário não detém mais o risco pelo tráfego da demanda. Com o afastamento deste 

risco, sempre que eventual fato extraordinário surgir em determinado contexto de concessão 

de uma rodovia o concessionário não terá de arcar diretamente com eventual recomposição de 

valor, caso o fato extraordinário provoque uma queda no tráfego da demanda.   

Logo, se o fato superveniente vier a afetar o fluxo da demanda causando impacto ao 

contrato não haverá alteração em sua execução visto que o contrato não sofrerá desequilíbrio. 

A previsão de prazo flexível permite que o contrato se estenda até o momento em que o valor 

de receita apresentado na proposta seja alcançado. Inexiste, pois, causa à renegociação 

contratual, ainda que a demanda se mostre abaixo do esperado. 

Em outras palavras, mitiga-se a necessidade de renegociações constantes e, 

consequentemente, elimina os possíveis efeitos danosos que elas poderiam apresentar aos 
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contratos de concessão, na hipótese de outros fatos alheios ao previsto inicialmente vier a 

impactá-los. 

Em segundo lugar, as experiências em vários países têm demonstrado que 

concessionários e financiadores são tendentes a não participar dos leilões de rodovias, ao 

menos que o Poder Concedente apresente reais garantias em face dos riscos envolvidos
125

. 

Ocorre que, tanto as garantias quanto as renegociações não são contabilizadas no orçamento 

inicialmente previsto. Esta prática desestimula a eficiência do negócio. 

No modelo alternativo de menor valor presente de receita e termo final flexível, ao 

reduzir o risco pelo fluxo do tráfego, reduz-se a demanda por garantias a serem fornecidas 

pelo Poder Concedente. O fluxo da demanda não se torna mais parte do risco do 

concessionário e, portanto, não se mantem como causa de aumento de garantias no contrato 

de concessão
126

.  

Uma terceira vantagem vale-se do fato de que, no ambiente dos leilões de rodovias, o 

método do menor valor presente de receita com prazo contratual flexível incentiva propostas 

mais agressivas e reais. Este mecanismo torna a seleção mais competitiva, uma vez que 

identifica o concessionário mais eficiente e afasta proponentes oportunistas
127

. 

Ao desvincular o risco da demanda do concessionário, os competidores se mostram 

mais agressivos e estimulados a participarem dos leilões, incentivados a apresentarem 

melhores desempenhos na execução do contrato: 

 

Uma vantagem adicional do modelo de leilão menor valor presente de 

receita é que a concorrência pela concessão revela, através da oferta do 

vencedor, a renda necessária para obter um retorno normal. Isso reduz o 

espaço para o oportunismo após a adjudicação do contrato, porque o lance 

vencedor pode ser usado como referência. No caso do oportunismo do 

governo levando a uma tomada de regulamentação, o titular da concessão 

pode ir a tribunal, pedindo uma justa compensação igual à diferença entre 

sua oferta e o valor presente das receitas de pedágio já recebidas. 

Renegociações oportunistas que favorecem o concessionário também são 

menos prováveis, por três razões. Em primeiro lugar, porque se o termo 

alonga automaticamente se a demanda cresce mais lentamente do que o 

esperado, é menos provável que os concessionários enfrentem dificuldades 

financeiras e, portanto, exijam renegociação. Em segundo lugar, as 

renegociações a favor dos concessionários são transferências explícitas de 

riqueza: as extensões de prazo são impossíveis por definição e o único efeito 

de um aumento de pedágio é encurtar o prazo da franquia. Uma vez que as 

transferências de riqueza explícitas são mais fáceis de serem compreendidas 

pelo público e pela mídia, elas são menos prováveis. Em terceiro lugar, o 
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governo pode desencorajar o lowballing pelos licitantes, ameaçando encerrar 

o contrato de concessão se o concessionário solicitar uma renegociação, 

compensando-o com a quantia restante a ser recebida
128

. (traduzido pela 

autora) 

 

A elasticidade temporal desestimula que concessionários exijam renegociar o contrato, 

visto que a extensão se dará de maneira automática, caso verifique que a demanda cresceu 

mais lentamente do que o esperado. 

 

As características que tornam o modelo de menor valor presente de receita 

vantajoso para o cenário de concessões rodoviárias brasileiras são explicadas 

pelos autores: (i) um contrato MVPR reduz o risco porque quando a 

demanda é menor do que o esperado, o período de franquia é alongado. Por 

outro lado, quando a demanda é maior, o período é curto. Se o projeto for 

lucrativo, então, ao mesmo tempo, todas as receitas necessárias serão 

recebidas. Neste cenário, todo o risco do lado da demanda será eliminado e o 

prêmio de risco exigido pela empresa será reduzido significativamente. Em 

um estudo de caso, ele foi reduzido em um terço (Engel et al., 2001); (ii) A 

concessão deve atrair investidores a taxas mais baixas do que os leilões 

tradicionais com prazos fixos. As receitas anuais coletadas em ambos os 

modelos são as mesmas, no entanto, em concessões tradicionais, o contrato 

pode se tornar inadimplente. Por outro lado, em um leilão de MVPR, ele é 

estendido até que a empresa receba receita igual à sua oferta; (iii) leilão 

MVPR também reduzir a necessidade de garantias, porque o risco é muito 

menor; (iv) leilões de MVPR reduzem a possibilidade de comportamento 

oportunista. Os contratos com prazo fixo podem ser renegociados, resultando 

na alteração dos termos, aumentando as taxas de pedágio suportadas pelos 

usuários ou as transferências governamentais. A primeira opção é 

impossível, porque na abordagem do modelo de menor valor presente de 

receitas, o termo é variável. Aumentar as taxas de pedágio é ineficaz porque 

reduz o prazo sem aumentar o montante global que a empresa receberá. 

Podem ocorrer transferências governamentais, mas elas serão muito difíceis 

de explicar ao público, uma vez que a empresa não pode argumentar que 

receberá menos receita do que a esperada no momento do leilão; (v) As 

concessões de MVPR permitem adaptações às circunstâncias em caso de 

mudança e permitam uma maior flexibilidade na fixação das taxas de 

utilização
129

. (traduzido pela autora) 
 

Outro fator importante é o de que caso o regulador queira promover alguma alteração 

na política tarifária em razão de interesses regulatórios, poderá fazer sem que tal medida 

necessariamente afete a receita do concessionário
130

. Se afetar, a flexibilização temporal do 

prazo contratual poderá se apresentar como mecanismo compensatório. 
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Uma quarta vantagem dirige-se ao fato de que a revelação do rendimento necessário 

para a obtenção do lucro na proposta vencedora do certame amplia a margem de transparência 

e controle do equilíbrio financeiro do contrato, reduzindo a margem de renegociações 

oportunistas após a sua assinatura
131

. A proposta vencedora com o critério de menor valor 

presente de receita torna-se parâmetro para análise de qualquer transferência de riqueza entre 

as partes ao longo da execução do contrato de concessão
132

. 

Na seara das rodovias, destaca-se ainda que a flexibilização do termo final aos 

contratos de concessão é vantajosa para o cômputo de eventual compensação ao 

concessionário, caso a concessão tenha que encerrar-se antes do prazo previsto inicialmente. 

O valor desta compensação será a diferença entre o valor que foi apresentado na proposta 

vencedora e a receita auferida até o momento, subtraídos os custos esperados de 

manutenção
133

. 

A possibilidade de contratos de infraestrutura com prazos flexíveis, portanto, afasta o 

alto risco pelo fluxo de demanda por parte do concessionário e, consequentemente, reduz a 

incidência de renegociação e os custos envolvidos para o setor de rodovias:  

 

Silva et. Al. (2004) concluem em seu artigo que, levando em consideração a 

variabilidade potencial do tráfego, a opção de um termo flexível nas 

concessões rodoviárias brasileiras reduziria as renegociações e poderia ser 

uma opção melhor para o Brasil em geral. (...) este risco no tráfego é 

relevante, pois existe uma forte correlação entre o produto interno brasileiro 

e o volume de tráfego. Assim, a incerteza no Brasil é um componente 

negativo no contexto de concessões com contratos de prazo fixo
134

. 

(traduzido pela autora) 

  

Já no caso do setor elétrico, a possibilidade de flexibilizar o prazo dos contratos de 

concessão de uso de bem público de modo a torna-los compatíveis com os contratos de venda 

de energia aos produtores independentes apresenta também alguns benefícios. 

Em primeiro lugar, a maleabilidade no termo final do contrato de uso de bem público 

aos produtores “botox” gera compatibilidade sistêmica por proporcionar que se adeque ao 

prazo do contrato de compra e venda de energia no ambiente regulado, nos termos exigidos 

pela legislação. 
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Além disso, se evitam custos burocráticos entre os agentes envolvidos na hipótese de 

se discutirem tal renegociação de prazo. Se há previsão legal no ordenamento jurídico sobre a 

possibilidade de prorrogar o prazo, esta etapa estaria superada. 

Bem como a redução dos custos administrativos e burocráticos, a previsão legal que 

permite a compatibilidade de prazos de diferentes contratos aos agentes produtores 

independentes de energia elétrica também reduz o índice de ações judiciais.    

 Apesar de todas as vantagens que os contratos com prazos flexíveis podem trazer aos 

diferentes contratos na seara das concessões de infraestrutura, é preciso reconhecer suas 

limitações em face do ordenamento jurídico. 

 A primeira delas e, talvez a mais difícil para a atual disposição normativa vigente, diz 

respeito à superação da norma constitucional e da Lei 8.987/95, especialmente, na expressa 

previsão de que prazo contratual é cláusula essencial ao contrato de concessão, conforme 

apontado no item 1.3 deste trabalho. Em que pese o instrumental econômico aqui apresentado 

se mostre extremamente atrativo e inquietante, como jurista, o olhar precisa estar atento para 

o texto da norma, como forma de manter cercado de segurança jurídica, o cenário dos debates 

acerca do tema prazos flexíveis às concessões de infraestrutura. 

 Quanto ao modelo em si de leilões de concessão de rodovias de menor valor presente 

de receita, este revela um trade-off entre risco e incentivo
135

. Por um lado, contribui para a 

redução do risco da demanda alocado ao concessionário. Por outro lado, não fornece os 

incentivos suficientes que exijam um esforço do concessionário para melhorar a qualidade da 

concessão:  

 

Qualquer despesa que aumente a demanda encurta a concessão e assim, os 

lucros são menores do que seriam sob um contrato de prazo fixo. Como 

resultado, o concessionário pode subestimar o investimento na qualidade da 

estrada ou manutenção, como por exemplo, na falta de atenção rápida em 

cabines de pedágio, ou na falta de limpeza rápida em caso de acidentes
136

. 

(traduzido pela autora) 

 

Diante desta fragilidade inerente ao próprio método, já havia quem sustentasse, desde 

1997, a ideia de ser fundamental a atuação de um agente regulador externo que seja capaz de 

verificar o cumprimento do padrão mínimo de qualidade na exploração da concessão e que 

detenha legitimidade para impor penalidades em caso do não atendimento às obrigações
137

: 
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Por esta razão, o modelo de leilão de menor valor presente de receita exige 

que as instituições reguladoras estabeleçam e apliquem padrões mínimos de 

qualidade para os concessionários. A regulação não precisa ser complicada. 

Por exemplo, agências independentes poderiam monitorar os tempos de 

espera nas cabines de pedágio, e os tempos de espera poderiam ser 

publicados no jornal para tornar os reguladores responsáveis perante os 

usuários (mesmo com concessões de prazo fixo, torna-se necessário 

monitorar a qualidade quando o fim do termo se aproxima)
138

. (traduzido 

pela autora) 

 

Daí, a necessidade de reconhecer ainda mais o papel das agências reguladoras como 

órgãos independentes no exercício de suas atribuições de fiscalização, manutenção e controle 

dos agentes regulados, de modo a manter o equilíbrio das relações e a qualidade na prestação 

dos serviços públicos. 

Outra limitação que o modelo de menor valor presente de receita com prazo flexível 

pode apresenta diz respeito à sua complexidade para elaboração de propostas no setor de 

rodovias, pois de certo modo ainda dependem de uma previsão da demanda para estimar a 

receita esperada
139

.  

Há ainda quem aponde uma preocupação, principalmente por parte dos investidores, 

uma vez que instituições financeiras podem apresentar certo desconforto diante de período 

flexível de duração contratual, principalmente, se solicitada a prover financiamentos na forma 

de títulos de longo prazo e empréstimos baseado em receitas
140

. 

Em que pese a possibilidade de previsão de contratos com prazos flexíveis em 

infraestrutura possa apresentar extrema relevância em termos de eficiência alocativa de riscos, 

este mecanismo não deve ser utilizado como regra. Sua possibilidade deve ser verificada no 

caso concreto face às peculiaridades de cada setor regulado e devidamente justificadas quando 

sua utilização tornar-se necessária.  
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A análise das características de cada caso permite maior atuação dos agentes 

envolvidos, proporcionando debates mais criteriosos acerca dos riscos e consequências 

próprias de cada negócio entre agência reguladora, poder público e parceiro privado. 

Ainda que haja a possibilidade de extensão de prazo contratual, a limitação temporal 

aos contratos de concessão de infraestrutura é vital para a preservação da qualidade e 

adequação na prestação dos serviços públicos. 

A generalização dos prazos flexíveis pode afetar a sistemática regulatória ao afetar 

diretamente a qualidade na prestação dos serviços à luz do que exigem os princípios da 

eficiência e da continuidade do serviço público.  
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3.4 O PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS NO ATUAL CENÁRIO 

DA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTE 

TRABALHO 

 

 

 Em 12 de março de 2016, o Presidente da República em exercício, Michel Temer, 

expôs os motivos para a criação do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, por 

Medida Provisória nº 727, em vigor desde 12 de maio de 2016. 

 Nos termos deste documento
141

, as causas que levaram à adoção do Programa de 

Parcerias de Investimentos foram o crescimento da taxa de desemprego e o elevado índice de 

inflação como elementos-chave da atual crise econômica brasileira. Neste contexto, medidas 

que possam estimular o crescimento da economia e a geração de emprego são apontadas 

como essenciais para o atual quadro econômico.  

Com este intuito, o Programa de Parceria de Investimentos traz a possibilidade de 

mudanças em termos de governança e estruturação dos investimentos em projetos de 

infraestrutura com vistas a melhorar os serviços públicos prestados em diferentes setores 

regulados. Em outras palavras, tem o principal propósito de ampliar o fortalecimento da 

relação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria 

que visam executar empreendimentos públicos de infraestrutura
142

. 

A Medida Provisória nº 727/2016 foi convertida na Lei nº 13.334, publicada em 13 de 

setembro de 2016. Esta lei revela os principais aspectos do Programa de Parcerias de 

Investimentos, os órgãos responsáveis pela execução, os mecanismos de estruturação dos 

projetos de empreendimentos públicos de infraestrutura e o fundo de apoio às parcerias. 

Quanto aos objetivos específicos
143

, o Programa de Parcerias de Investimentos destaca 

a ampliação das oportunidades de investimento e emprego, bem como o estímulo ao 

desenvolvimento tecnológico e industrial, em harmonia com as metas de desenvolvimento 

social e econômico do País. Além disso, procura garantir a expansão com qualidade da 

infraestrutura pública, com tarifas adequadas, a promoção ampla e justa da competição na 

celebração das parcerias e na prestação dos serviços, a estabilidade e a segurança jurídica, 

com a garantia da mínima intervenção nos negócios e investimentos e, o fortalecimento do 

papel regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais de regulação. 

                                                           
141

 Íntegra da exposição dos motivos da Medida Provisória nº 727/2016 disponível em 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP-727-16.pdf 
142

 Art. 1º da Lei nº 13.334/2016. 
143

 Art. 2º da Lei nº 13.334/2016. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP-727-16.pdf
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Em relação aos princípios
144

, a estabilidade das políticas públicas de infraestrutura; a 

legalidade, a qualidade, a eficiência e a transparência da atuação estatal e, a garantia de 

segurança jurídica aos agentes públicos, às entidades estatais e aos particulares envolvidos 

deverão ser observados quando da implementação do Programa de Parcerias de 

Investimentos. 

Nos termos do Programa, fazem parte do conjunto “empreendimentos públicos de 

infraestrutura
145

”, aqueles em execução ou a serem executados por meio de contrato de 

parceria celebrados pela Administração Pública direta e indireta da União; bem como os 

empreendimentos que, por delegação ou com o fomento da União, sejam executados por meio 

de contratos de parceria celebrados pela Administração direta ou indireta dos Estados, Distrito 

Federal ou dos Municípios e; as demais medidas do Programa Nacional de Desestatização a 

que se refere à Lei nº 9.491/1997. 

Para fortalecer a relação entre os parceiros envolvidos nos empreendimentos públicos 

de infraestrutura, o Programa de Parcerias de Investimentos admite oito diferentes espécies 

contratuais
146

. São elas: (i) concessão comum; (ii) concessão patrocinada; (iii) concessão 

administrativa; (iv) concessão regida por legislação setorial; (v) permissão de serviço público; 

(vi) arrendamento de bem público; (vii) concessão de direito real e; (viii) negócios jurídicos 

público-privados que, em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade, 

especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas envolvidos, 

adotam estrutura jurídica semelhante. 

O Programa de Parceira de Investimentos será regulamentado por decretos que 

observarão os limites das legislações gerais e setoriais. Tais decretos serão responsáveis por 

definir as políticas federais de longo prazo para o investimento por meio de parcerias em 

empreendimentos públicos federais de infraestrutura e para a desestatização, os 

empreendimentos públicos federais de infraestrutura qualificados para a implantação por 

parceria e as diretrizes estratégicas para sua estruturação, licitação e contratação, bem como as 

políticas federais de fomento às parcerias em empreendimentos públicos de infraestrutura dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
147

. 

Os empreendimentos públicos abraçados pelo Programa de Parceria de Investimentos 

serão tratados como prioridade nacional em todas as esferas federativas pelos agentes 

públicos de execução ou de controle
148

. 

                                                           
144

 Art. 3º da Lei nº 13.334/2016. 
145

 Art. 1º §1º da Lei nº 13.334/2016. 
146

 Art. 1º §2º da Lei nº 13.334/2016. 
147

 Art. 4º da Lei nº 13.334/2016. 
148

 Art. 5º da Lei nº 13.334/2016. 



77 
 

Para operacionalizar as disposições previstas na Lei nº 13.334/2016, o Conselho do 

Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República foi criado para ser o 

responsável por coordenar e integrar a execução dos empreendimentos públicos de 

infraestrutura com o parceiro privado. 

Como primeira medida tomada pelo Conselho do PPI, seis resoluções foram editadas 

em 13 de setembro de 2016. A Resolução nº1 estabelece as diretrizes a serem adotadas no 

processo de contratação de empreendimentos públicos de infraestrutura. A Resolução nº 2 

apresenta uma lista de empreendimentos públicos federais de transporte qualificados ao 

Programa de Parcerias de Investimentos. A Resolução nº 4 apresenta empresas estaduais de 

saneamento também qualificadas ao programa. A Resolução nº 6 traz a qualificação de dois 

projetos de infraestrutura. A Resolução nº 7 discorre sobre o processo de leilão da empresa 

Celga e, a Resolução nº 8 propõe a retomada do processo de desestatização dos serviços 

públicos de Loteria Instantânea Exclusiva e da Caixa Instantânea
149

. 

Em que pese o esforço por mudanças e melhorias no cenário de infraestrutura 

brasileira, há quem acredita que o Programa de Parcerias de Investimento não logrará sucesso. 

Para o jurista Maurício Portugal Ribeiro, em artigo publicado em 28 de setembro de 2016, as 

diretrizes previstas para o Programa de Parcerias de Investimentos em infraestrutura:  

 

(...) padecem da mesma superficialidade, e deixam ver que, apesar da troca 

de comando do Governo, ainda há na Esplanada dos Ministérios e muito 

provavelmente também no BNDES incompreensão dos problemas a serem 

enfrentados se a intenção do Governo for promover a reestruturação 

necessária nos setores de infraestrutura para acelerar a retomada dos 

investimentos privados nesses setores
150

.  

 

 Fato é que mesmo com críticas coerentes em relação ao Programa de Parcerias de 

Investimentos, os responsáveis pela execução das medidas seguem implementando ações com 

o intuito de concretizar os objetivos da Lei nº 13.334/2016. 

 Para os fins desta dissertação, cujo objetivo, repita-se, é o de estimular o raciocínio 

jurídico sobre a possibilidade de flexibilização contratual aos contratos de infraestrutura a 

partir da análise de casos concretos em diferentes setores regulados, destaca-se a Medida 

Provisória nº 752, em vigor no último dia 24 de novembro de 2016.  

                                                           
149

 Vide notícia em http://www.valor.com.br/brasil/4709275/diario-oficial-traz-diretrizes-do-programa-de-

parceria-de-investimento. Acesso em 14 de dezembro de 2016.  
150

 RIBEIRO, Maurício Portugal. Comentários às diretrizes recentemente publicadas no novo programa de 

investimentos em infraestrutura do Governo Federal. Disponível em 

http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/artigo-coment%C3%A1rios-%C3%A0s-diretrizes-recentemente-

publicadas-do-novo-programa-de-investimentos-e. Acesso em 08 de dezembro de 2016. 

 

http://www.valor.com.br/brasil/4709275/diario-oficial-traz-diretrizes-do-programa-de-parceria-de-investimento
http://www.valor.com.br/brasil/4709275/diario-oficial-traz-diretrizes-do-programa-de-parceria-de-investimento
http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/artigo-coment%C3%A1rios-%C3%A0s-diretrizes-recentemente-publicadas-do-novo-programa-de-investimentos-e
http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/artigo-coment%C3%A1rios-%C3%A0s-diretrizes-recentemente-publicadas-do-novo-programa-de-investimentos-e
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Trata-se de norma que dispõe sobre diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação 

dos contratos de parcerias nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração 

pública federal, nos termos do Programa de Parcerias de Investimentos. 

De acordo com esta legislação, os conceitos de prorrogação contratual, prorrogação 

antecipada e relicitação são apresentados como mecanismos de melhoria de práticas 

regulatórias aos empreendimentos públicos de infraestrutura.  

Considera-se prorrogação contratual
151

, a alteração do prazo de vigência do contrato 

de parceria, admitida no respectivo edital ou no instrumento contratual original, realizada a 

critério do órgão ou da entidade competente e de comum acordo com o contratado, em razão 

do término da vigência do ajuste. 

Prorrogação antecipada
152

 é apresentada como alteração do prazo de vigência do 

contrato de parceria, quando admitida a prorrogação contratual no respectivo edital ou no 

instrumento contratual original, realizada a critério do órgão ou da entidade competente e de 

comum acordo com o contratado, produzindo efeitos antes do término da vigência do ajuste. 

Por sua vez, relicitação
153

 para fins da presente Medida Provisória é o procedimento 

que compreende a extinção amigável dos contratos de parceria e a celebração de novo ajuste 

negocial para o empreendimento, em novas condições contratuais e com novos contratados, 

mediante licitação promovida para esse fim.  

A possibilidade de prorrogação antecipada dos contratos de parceria é a ferramenta 

alternativa que interessa para o presente estudo. Ela poderá ocorrer por provocação de 

qualquer uma das partes do contrato, sujeitas à discricionariedade do órgão ou entidade 

competente
154

. 

Ponto de extrema relevância é o art. 6º, caput, da Medida Provisória nº 752/2016 que 

afirma que a causa para a ocorrência de prorrogação antecipada é a inclusão de 

investimentos não previstos no instrumento contratual vigente. Esta ferramenta poderá ser 

utilizada apenas uma única vez nos contratos de parceria cujo prazo de vigência encontrar-se 

entre 50% e 90% do prazo originalmente estipulado à época da manifestação da parte 

interessada
155

.  

  

A prorrogação antecipada do contrato, nesse sentido, é ferramenta à 

disposição do gestor público para que, avaliando a qualidade e os resultados 

entregues pelo concessionário no âmbito do projeto em específico, possa 

optar pela renovação do contrato por um bloco de prazo juridicamente 
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 Art. 4º, inciso I da Medida Provisória nº 752/2016. 
152

 Art. 4º, inciso II da Medida Provisória nº 752/2016. 
153

 Art. 4º, inciso III da Medida Provisória nº 752/2016. 
154

 Art. 5º §1º da Medida Provisória nº 752/2016. 
155

 Art. 6º §1º da Medida Provisória nº 752/2016. 
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previsto, mas que ainda não integra o patrimônio jurídico do parceiro 

privado, em troca da assunção de novos investimentos que não componham 

sua cesta original de obrigações. Ganha com a manutenção de um serviço a 

contento, e a incorporação imediata de novos investimentos, em 

infraestrutura pública, que teriam de ser adiados até o final da vigência 

contratual, sem o aporte de recursos públicos (subsídios), ou tampouco 

aumento tarifário. Tudo isso, em troca da transformação de expectativa de 

prazo, em prazo. Ou seja: da monetização de expectativa em certeza
156

. 

 

No caso das rodovias, setor que interessa para este trabalho, o concessionário somente 

terá direito a pleitear a antecipação da prorrogação contratual se comprovar que, na data da 

solicitação da prorrogação antecipada, ao menos 80% das obras exigidas no início do contrato 

estejam sendo executadas, desconsideradas as hipóteses de inadimplemento contratual para as 

quais o contratado não tenha dado causa
157

. 

 Além disso, os contratos de parceria poderão ser prorrogados uma única vez, por 

período igual ou inferior ao prazo de prorrogação originalmente fixado no contrato, desde que 

não tenham sido prorrogados anteriormente
158

. O termo aditivo que tenha como objeto a 

antecipação do prazo deverá conter cronograma dos investimentos obrigatórios, bem como 

incorporar mecanismos que desestimulem eventuais inexecuções ou atrasos das suas 

obrigações
159

. 

Será ainda necessário estudo técnico que comprove a vantagem pela prorrogação 

antecipada em face à nova licitação para o empreendimento público de infraestrutura. Este 

estudo deverá conter o programa dos novos investimentos, as estimativas dos custos e das 

despesas operacionais, as estimativas de demanda, a modelagem econômico-financeira, as 

diretrizes ambientais, as considerações sobre as principais questões jurídicas e regulatórias 

existentes e, os valores devidos ao Poder Público pelas prorrogações, quando for o caso
160

.  

Avaliação prévia acerca da capacidade do contratado em garantir a continuidade e a 

adequação na prestação do serviço público também é condição de aprovação ou rejeição da 

prorrogação antecipada do contrato de concessão
161

. 

Tanto o estudo técnico quanto a avaliação prévia da capacidade do contratante serão 

submetidos previamente à consulta pública junto ao pedido de prorrogação antecipada da 

concessão, nos termos do art. 11 da Medida Provisória nº 752/2016. 
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 RIBEIRO, Leonardo Coelho. Prorrogação antecipada e relicitação de concessões. Artigo publicado para o 

Valor Econômico em 14 de dezembro de 2016. Disponível em: 

file:///C:/Users/Samsung/Downloads/Prorrogacao-antecipada-e-relicitacao-de-concessoes-_-Valor-

Economico.pdf. 
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 Art. 6º §2º da Medida Provisória nº 752/2016. 
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 Art. 5º §3º da Medida Provisória nº 752/2016. 
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 Art. 7º da Medida Provisória nº 752/2016. 
160

 Art. 8º §1º da Medida Provisória nº 752/2016. 
161

 Art. 8º §2º da Medida Provisória nº 752/2016. 

file:///C:/Users/Samsung/Downloads/Prorrogacao-antecipada-e-relicitacao-de-concessoes-_-Valor-Economico.pdf
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/Prorrogacao-antecipada-e-relicitacao-de-concessoes-_-Valor-Economico.pdf
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Os benefícios para o mecanismo alternativo de prorrogação antecipada foram 

apresentados na exposição dos motivos da Medida Provisória nº 752/2016, em 07 de 

novembro de 2016. Destaca-se a capacidade de fomentar os investimentos às concessões de 

infraestrutura de maneira célere, com um menor custo de capital. Permite o reequilíbrio 

econômico-financeiro contratual em hipótese de necessidade de novos investimentos não 

previstos anteriormente ao contrato. Estimula o empenho das Agências Reguladoras ao 

exercício de controle da execução dos contratos de concessão. Fornece segurança jurídica e 

aumento da disponibilidade na continuação da prestação do serviço público com a melhoria 

da qualidade esperada: 

 

(...) As prorrogações teriam o potencial de ensejar investimentos mais 

rapidamente do que a realização de novas licitações após o fim do 

prazo das concessões que estão em vigor atualmente, além de 

tenderem a possuir um menor custo de capital, o que em última 

instância beneficia os usuários. (...) A proposição estabelece que, 

desde que originalmente admitida a prorrogação nos contratos de 

parceria nos setores rodoviário e ferroviário, o poder público poderá 

determinar a realização de investimentos não previstos inicialmente 

nos contratos, estando assegurado o equilíbrio da equação econômico-

financeira para as partes. Em adição, a presente Medida Provisória, 

em seu art. 3º, prevê que os contratos prorrogados deverão ainda ser 

ajustados às melhores práticas regulatórias, incorporando avanços 

tecnológicos e dando ainda maior foco à qualidade dos serviços 

prestados. Desta forma, as agências reguladoras terão melhores 

condições de exigir e fazer cumprir os níveis de serviço 

contratualizados, assim como os investimentos obrigatórios previstos, 

utilizando-se de mecanismos que desestimulem inexecuções ou 

atrasos das suas obrigações. (...) A Medida Provisória, em suma, 

confere a segurança jurídica necessária para requalificação de 

empreendimentos de infraestrutura vitais para a economia brasileira. 

Permite a realização imediata de investimentos em concessões 

existentes, em que há necessidade urgente para aprimorar o nível de 

serviço prestado à população e sanear contratos de concessão vigentes 

para os quais a continuidade da exploração do serviço pelos 

respectivos concessionários tem se mostrado inviável, colocando em 

risco a qualidade e a continuidade da prestação do serviço prestado 

aos usuários. O aumento da disponibilidade, a garantia da 

continuidade e a melhoria da qualidade dos serviços a eles 

relacionados contribuirão também para a retomada do crescimento 

econômico, a geração de empregos e o incremento dos níveis de 

investimento no país
162

. 
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 Íntegra da exposição de motivos da Medida Provisória nº 752/2016 disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP-752-16.pdf. Acesso em 14 de 

dezembro de 2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP-752-16.pdf
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 Como se observa, o Programa de Parceria de Investimentos, previsto na Lei nº 

13.334/16 e, a Medida Provisória nº 752/2016, apresentam uma hipótese de renegociação 

contratual, cujo objeto é a possibilidade jurídica de prazos contratuais flexíveis aos contratos 

de concessão de infraestrutura de diferentes espécies e em diferentes setores regulados nos 

casos em que novos investimentos são necessários à continuidade das concessões.  

 A diferença, contudo, em relação ao proposto no Programa de Parcerias de 

Investimentos está no fato de que no estudo de caso de energia elétrica, o fato que deu ensejo 

à prorrogação contratual não foi a necessidade de novos investimentos, mas a mudança 

instituída pela Lei 10.844/2004 que gerou a necessidade de alterar o prazo contratual dos 

contratos de uso de bem público e, consequentemente, o seu pagamento, de modo a torna-los 

compatíveis com os prazos dos contratos de venda de energia no ambiente regulado. 

 No setor de rodovias, foi apresentada uma proposta, a partir do afastamento do risco 

da demanda pelo concessionário, como forma de viabilizar de maneira mais eficiente o 

retorno dos investimentos realizados pelo agente privado. O modelo de menor valor presente 

de receita, para que seja coerente, requer a flexibilização dos prazos dos contratos de 

concessão de rodovias. 

Em todos os casos apresentados, bem como as inovações trazidas pelo Programa de 

Parcerias de Investimentos, tem-se como denominador comum a possibilidade de prazos 

flexíveis aos diferentes contratos em diferentes infraestruturas.  
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3.5. UMA PROPOSTA JURÍDICA PARA O TEMA 

 

 

 Como visto no primeiro estudo de caso, o contrato de uso de bem público ao produtor 

independente de energia elétrica leva em consideração o exposto no art. 176 §1º da 

Constituição da República. Há uma expectativa ao interesse nacional pelo fomento de geração 

de energia voltada ao abastecimento do mercado de energia elétrica brasileiro. 

 A natureza do contrato de concessão de uso de bem público não se assemelha às 

concessões previstas na Lei nº 8.987/95. Todavia, por fazer parte de um sistema de 

infraestrutura regulado, a hipótese de renegociação para a prorrogação dos prazos contratuais 

mostra-se pertinente face à proposta deste trabalho.  

O objetivo é desenvolver raciocínio jurídico para contemplar a possibilidade de prazos 

flexíveis em contratos de infraestrutura brasileira. 

 Nestes termos, com o rearranjo do cenário de comercialização de energia elétrica 

provocado pela Lei nº 10.848/04, determinados produtores independentes, conhecidos como 

“usinas Botox”, tornaram-se parte do ambiente de comercialização regulado de energia, 

mediante determinados requisitos. Este novo modelo, vinculou o contrato de uso de bem 

público ao contrato de venda de energia aos produtores independentes previstos no art. 17 da 

Lei nº 10.848/04. 

Concomitantemente, o deslocamento do risco pelo licenciamento ambiental para o 

Poder Concedente afetou o momento da operacionalização de determinadas usinas geradoras 

independentes e, consequentemente, o inicio do processo de venda de energia no ambiente 

regulado. 

 Nesta sistemática, surge a necessidade de prorrogar o prazo dos contratos de uso de 

bem público, de modo a compatibilizar os prazos contratuais de ambos os contratos para que 

os prazos dos contratos de uso de bem público coincidam com os prazos dos contratos de 

compra e venda de energia. 

 Vê-se, pois, que a causa para a renegociação do contrato de uso de bem público deu-se 

por iniciativa legislativa, uma vez que o ingresso da Lei nº 10.848/04 no ordenamento jurídico 

afetou a harmonização dos contratos de uso de bem público, dando ensejo à necessidade de 

buscar uma compensação através da prorrogação contratual. 

Em relação às concessões de rodovias no Estado de São Paulo, uma das grandes 

dificuldades em projetar propostas no âmbito dos leilões, diz respeito ao risco de tráfego ou 

risco da demanda. O principal problema de concessões com prazo fixo é o fato de que esta 

cláusula pode alocar um risco excessivo para o concessionário.  
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Com o risco pela demanda e a necessidade de antecipar investimentos, o 

concessionário vencedor do certame encontra-se diante de um modelo que pode apresentar 

significativas perdas se o fluxo de tráfego é observado abaixo das expectativas.  

No Estado de São Paulo, dez dos doze contratos de concessão de rodovias celebrados 

a partir do Programa de Concessões em 1997 foram renegociados – vide Tabela 9 no capítulo 

2.2. Mudanças na legislação tributária e atraso no reajuste dos pedágios em função da crise 

econômica levaram ao desequilíbrio dos contratos.  

A solução, objeto da renegociação, baseou-se na prorrogação do termo final dos 

contratos de concessão das rodovias do Estado de São Paulo. Todavia, em razão do mérito 

envolvendo o cálculo da compensação das perdas, os termos aditivos foram levados à Justiça 

diante do impasse entre o Governo do Estado de São Paulo e as concessionárias.  

Nos dois estudos de casos apresentados, fatores extraordinários deram causa a 

desequilíbrios contratuais que, por sua vez, permitiram a possibilidade de renegociação de 

diferentes contratos, tanto no setor elétrico quanto no setor rodoviário. 

A renegociação, ferramenta que pode auxiliar o equilíbrio dos interesses envolvidos e 

assim garantir ganhos às partes, não se mostrou eficiente nos casos apresentados. 

Em relação ao setor elétrico, em que pese o acordo entre as partes para permitir a 

prorrogação do contrato de UBP de modo a compatibilizá-lo com o contrato CCEAR, a 

questão sobre a postergação do prazo do pagamento pelo uso do bem público e o momento da 

operacionalização das usinas vinculado às licenças ambientais continuaram pendentes. Tais 

lacunas ensejaram o aumento do número de ações judiciais e incremento dos custos e 

instabilidade. 

Em relação ao setor rodoviário, a renegociação contratual que teve como objeto a 

prorrogação do termo final dos contratos de concessão, gerou impasse quanto ao cálculo do 

reequilíbrio e consequentemente, aumento do número de litígios no Judiciário.  
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Tabela 15: Estudo de Casos Comparado 

 

 

Em paralelo aos casos apresentados, o Programa de Parcerias de Investimentos entrou 

em vigor no ordenamento jurídico brasileiro e, com ele, surge uma sinalização de melhora no 

manejo da ferramenta “prorrogação antecipada”, como hipótese de renegociação de contrato 

no caso da necessidade de novos investimentos não previstos anteriormente. Trata-se de uma 

tentativa de proporcionar maior segurança jurídica e o mínimo de previsibilidade às partes 

envolvidas na renegociação. 

Diante de todo exposto, sugere-se uma proposta jurídica específica para cada caso 

estudado, bem como uma proposta jurídica genérica para toda infraestrutura brasileira, de 

modo a estimular o raciocínio do leitor sobre estudos futuros na seara da flexibilização de 

prazos contratuais nas concessões de infraestrutura.  

Em relação ao setor elétrico, sugere-se que uma legislação específica preveja a 

possiblidade de prorrogação dos contratos de concessão de uso de bem público, de acordo 

com o momento do início da operacionalização da usina e, sua compatibilidade com os 

contratos CCEAR.  

SETOR ENERGIA ELÉTRICA RODOVIA 

 

 

Tipo de contrato 

 

Contrato de uso de bem 

público aos produtores 

independentes de energia 

 

Contrato de concessão de 

rodovia no 

Estado de São Paulo 

 

 

O que deu causa à 

renegociação 

 

Lei 10.848/04 que 

introduziu novo modelo de 

comercialização de energia 

 

Mudança na legislação 

tributária e atraso no 

reajuste do pedágio em 

função de crise econômica 

 

 

Objeto da renegociação 

 

Prorrogação do prazo do 

contrato de uso de bem 

público 

 

Prorrogação do prazo do 

contrato de concessão de 

rodovia 

 

Quem compete renegociar 

 

ANEEL 

 

 

ANTT 

Fonte: A autora 
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A ferramenta jurídico-regulatória de Avaliação de Impacto Regulatório – AIR – 

poderá auxiliar na regulação e controle de tal proposta, destacando os riscos e consequências 

jurídico-econômicas, como por exemplo, a possibilidade de prorrogação do pagamento pelo 

uso do bem público, desde que comprovados o atendimento de determinados requisitos. 

Uma análise acerca dos custos e benefícios, envolvidos às diferentes infraestruturas, 

contribui para a garantia de melhor qualidade da decisão que responde sobre alocação de 

recursos e mitigação de riscos
163

.  

Estes requisitos devem ser suficientes para comprovar a conexão entre contratos de 

uso de bem público aos contratos de comercialização de energia dos produtores independentes 

classificados nos moldes da lei como “usinas Botox”, bem como o momento da 

operacionalização da usina com o devido licenciamento ambiental concedido. 

Em relação ao setor rodoviário, há evidências que comprovam os benefícios do 

método de menor valor presente de receita com contratos de prazo flexível em relação aos 

contratos de concessão de rodovias com prazo fixo.  

Sugere-se introduzir na legislação ordinária este modelo alternativo como forma de 

garantir ao Poder Concedente mais uma opção disponível no momento de realizar políticas 

públicas voltadas à infraestrutura da malha rodoviária brasileira.   

Sob uma perspectiva genérica para todos os setores de infraestrutura regulado, 

reconhece-se que é preciso instrumentalizar de maneira mais adequada o mecanismo da 

flexibilização de prazo contratual como hipótese de renegociação. Seu uso necessita ser o 

mais eficiente possível quando da mitigação dos riscos envolvidos nos diferentes contratos de 

infraestrutura. 

Para isso, duas premissas são fundamentais: (i) fortalecimento da atuação das 

Agências Reguladoras como agentes fiscalizadores da execução dos contratos; (ii) 

fortalecimento dos mecanismos que garantem o controle e a fiscalização dos contratos de 

concessão de infraestrutura. 

Em relação aos mecanismos que podem auxiliar no cumprimento destas premissas, o 

recente Programa de Parcerias de Investimentos, pela Medida Provisória nº 752/2016, fornece 

algumas ferramentas que podem ser incorporadas para outras hipóteses de prorrogação de 

prazo que não apenas àquelas ligadas à necessidade de novos investimentos. São elas: (i) 

cronograma obrigatório descrevendo as demais etapas da execução do contrato após a 

renegociação; (ii) estudo técnico que comprove a vantagem pela flexibilização do prazo 

contratual; (iii) avaliação técnica acerca da capacidade do contratado em garantir que o 

                                                           
163

 “Compreender que o custo faz parte da própria concepção dos direitos permite a otimização e a transparência 

das escolhas sobre onde gastar os escassos recursos disponíveis”. GALDINO, Flávio. O custo dos direitos, In 

TORRES, Ricardo Lobo (org.), Legitimação dos direitos humanos. Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2002. 
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prazo do contrato possa ser estendido; (iv) submissão da necessidade de renegociação à 

consulta pública. 

 Assegurar a legalidade, às diferentes hipóteses de renegociação, aumenta a segurança 

jurídica e a estabilidade dos setores regulados, bem como permite o debate e a negociação 

entre todos os agentes envolvidos, na promoção da eficiência na execução dos diferentes 

contratos de infraestrutura
164

. 

  

                                                           
164

 É importante reconhecer que todo direito envolve um custo, de modo que ignorá-lo implica omitir questões 

pertinentes que podem ser facilmente manipuladas em favor de opções políticas que não correspondam ao 

interesse da sociedade e/ou que não reflitam às realidades de cada cenário. CYRINO, André Rodrigues. Direito 

Constitucional Regulatório – elementos para uma interpretação institucionalmente adequada da Constituição 

Econômica Brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2010. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Este trabalho procurou desenvolver um raciocínio jurídico acerca da possibilidade de 

atribuir prazos flexíveis aos contratos de infraestrutura no direito brasileiro.  

A partir de noções sobre regulação e estado regulador constatou-se a vital importância 

da atuação das agências reguladoras para o exercício das principais atividades nos setores de 

infraestrutura.  

O modelo constitucional abriu portas para um novo sistema que permitiu a execução 

dos serviços públicos pela iniciativa privada, permanecendo o Estado como titular dos bens 

públicos e, responsável pela regulação dos serviços.  

A operacionalização desta sistemática revela um crescente aumento do número de 

concessões de infraestrutura ao longo das últimas décadas. 

Evidências demonstram que proporcionalmente ao número crescente de concessões, 

também é crescente o número de renegociações contratuais.  

A renegociação, entendida como mudança nos termos e condições originais do 

contrato não previstos anteriormente, mostra-se como importante ferramenta regulatória ao 

reequilíbrio dos interesses das partes e dos riscos envolvidos nos contratos. 

As agências reguladoras, em compasso com essa racionalidade, auxiliam na garantia 

de maior controle e respeito ao atendimento dos diferentes interesses envolvidos. São agentes 

fundamentais no processo de renegociação de contratos de infraestrutura.  

As renegociações contratuais, se bem elaboradas e estruturadas, podem ser boas 

aliadas para redução dos custos e mitigação dos riscos que surgiram de maneira extraordinária 

à natureza prima do contrato.  

Do contrário, a renegociação ineficiente pode trazer prejuízos e agravar ainda mais o 

quadro de riscos entre as diferentes partes envolvidas. Diante de possíveis renegociações 

frustradas, é preciso repensar o manejo de tal mecanismo para evitar ainda mais um aumento 

dos custos e danos aos negócios jurídicos. 

 A previsão de prazos flexíveis, como hipótese de renegociação, foi a opção escolhida 

para este trabalho para merecer um olhar mais atento sobre sua operacionalização e propósito, 

em diferentes hipóteses.  

Para demonstrar o raciocínio esperado neste trabalho, buscou-se dois diferentes 

estudos de casos de duas infraestruturas com peculiaridades próprias, mas que têm como 

denominador comum a prorrogação dos contratos como hipóteses de renegociação.  
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No primeiro estudo de caso, a mudança na sistemática da comercialização de energia 

elétrica provocada por iniciativa legislativa alterou as condições inicialmente previstas nos 

contratos de concessão de uso de bem público dos produtores independentes conhecidos como 

“usinas Botox”.  

A vinculação da energia gerada por estes produtores ao ambiente de comercialização 

regulado de energia foi a contrapartida em face do risco pelo licenciamento ambiental ter sido 

realocado ao poder concedente. 

Este deslocamento na matriz de risco, contudo, provocou atrasos no processo de 

geração de energia de determinadas usinas e, consequentemente, o adiamento do processo de 

venda da energia no ambiente regulado.  

Os atrasos na geração e na comercialização da energia, em razão da demora na 

emissão da licença ambiental, afetaram o prazo da concessão de uso do bem público aos 

produtores independentes. 

O contrato de concessão de uso de bem público e o contrato de comercialização de 

energia tornam-se conexos com a mudança legislativa, e assim é necessário compatibilizar o 

término dos prazos de ambos os contratos. 

Surge uma causa de renegociação contratual cujo objeto é a prorrogação do prazo da 

concessão de uso de bem público.  

No segundo estudo de caso, os contratos de concessão de rodovias do Estado de São 

Paulo realizadas a partir da primeira etapa do Programa de Concessões Rodoviárias 

apresentaram desequilíbrio em 10 das 12 concessões, logo após a assinatura. 

Os motivos para este desequilíbrio foram mudanças do regime tributário e atraso no 

reajuste das tarifas em razão do alto índice de inflação à época. 

As tarifas cobradas aos usuários das rodovias mediante pagamento de pedágio são 

projetadas com base no fluxo da demanda. Esta variável compõe a Taxa Interna de Retorno 

que garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 

A projeção da demanda é um risco alocado ao concessionário, cujo grau de dificuldade 

aumenta conforme os anos de vigência do contrato.  

A previsão de prazo fixo aos contratos de concessão de rodovias eleva o risco do 

concessionário que deve prever o fluxo da demanda ideal para que haja o justo retorno de seus 

investimentos dentro do prazo contratual. 

No Estado de São Paulo, os eventos extraordinários advindos da mudança no regime 

tributário e do contexto econômico deram causa à renegociação de dez contratos de concessão 

de rodovias.  
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Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, a renegociação se 

materializou em termos aditivos cujo objeto era a prorrogação dos prazos contratuais das 

concessões. Com incertezas acerca do mérito dos riscos calculados nas renegociações, os 

aditivos foram objeto de auditoria.  

Ao argumento de que as prorrogações contratuais foram justificadas com base em 

projeções do fluxo da demanda ao invés da demanda real, os termos aditivos foram levados à 

Justiça.   

Para evitar os danos que eventual renegociação, advinda de desequilíbrio contratual 

em decorrência de projeções do fluxo da demanda, possa apresentar, alguns países 

desenvolveram um mecanismo alternativo aos contratos de concessão de rodovias.  

Trata-se de leilão estipulado com base no menor valor presente de receita e a previsão 

de prazos flexíveis aos contratos. A principal característica deste modelo é o afastamento do 

risco da demanda pelo concessionário.  

Os licitantes interessados apresentam suas propostas com base no valor presente de 

receitas que estão dispostos a receber. Consagra-se vencedor aquele que apresentar o menor 

valor. O período de exploração da concessão se estende até o momento em que o 

concessionário alcançar a receita alvo apresentada na proposta vencedora.  

Nos dois estudos de casos apresentados, fatores extraordinários deram causa à 

prorrogação dos prazos contratuais, de modo a permitir a contínua execução dos contratos. 

A renegociação, embora seja ferramenta que podem auxiliar o equilíbrio dos interesses 

envolvidos e assim garantir ganhos às partes, não se mostrou eficiente nos casos apresentados. 

Em ambos os casos, as renegociações elevaram os custos envolvidos nas relações 

entre os diferentes atores, bem como permitiram que as questões envolvidas fossem 

judicializadas, uma vez que não foi possível solucionar os impasses que envolviam os 

diferentes interesses. 

Essa evidência não implica apenas um aumento no custo das concessões com ações 

judiciais. Significa dizer que o Poder Judiciário será responsável por tomar decisões sobre 

questões estritamente técnicas que não foram bem resolvidas no âmbito das instituições que 

lhes cabia resolverem.  

O cenário de insegurança jurídica conduz à perda de credibilidade e ao aumento da 

desconfiança por parte dos investidores aos diferentes setores de infraestrutura. 

Tentou-se demonstrar que as renegociações podem ser ineficientes por algumas 

razões. Dentre elas, a falta de clareza no desenho e estrutura das concessões com diferentes 

interesses e agentes envolvidos, bem como o elevado risco ao concessionário no atual modelo 

de concessão de rodovia. 
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O elevado risco pela demanda e a necessidade de antecipar investimentos, estimula o 

concessionário a demandar uma garantia elevada que poderá ser suportada pelos usuários, no 

pagamento das taxas do pedágio, ou através de garantias fornecidas pelo poder público. 

Cria-se estímulo a propostas quase inexequíveis e/ou oportunistas, com preços abaixo 

da realidade. Gera-se uma expectativa precoce de renegociar o contrato logo após sua 

assinatura. Permite-se que empresas menos eficiente sobressaiam-se no certame licitatório. 

Desestimula-se a participação de empresas que poderiam garantir mais eficiência e qualidade 

na execução do contrato e prestação do serviço. 

Renegociações frustradas podem contribuir também para o aumento do número de 

ações judiciais. Para o atendimento dos trâmites processuais, a judicialização eleva os custos 

dos contratos em infraestrutura, com aumento do tempo, custos com recursos processuais, 

advogados, perícia etc. 

Ao sugerir a possibilidade de previsão da flexibilização dos prazos contratuais em 

relação aos prazos fixo em contratos de infraestrutura, reconhece-se alguns benefícios.  

Ao reduzir o risco pelo fluxo do tráfego ao concessionário, no caso do setor 

rodoviário, reduz-se a demanda por garantias a serem fornecidas pelo poder concedente. 

No caso das concessões de rodovias, a previsão de prazos flexíveis podem estimular 

propostas mais realistas. Torna-se a seleção mais competitiva, uma vez que identifica o 

concessionário mais eficiente e afasta proponentes oportunistas. 

O mecanismo de menor valor presente de receita, ao exigir a revelação do rendimento 

necessário para a obtenção do lucro na proposta vencedora, amplia a margem de transparência 

e controle do equilíbrio financeiro do contrato, reduzindo a margem de renegociações 

oportunistas após a sua assinatura. 

Por outro lado, é fundamental reconhecer os limites das propostas aqui apresentadas. 

O principal deles, de natureza jurídica, é respaldado dado tanto pela lei geral de 

concessões quanto pela própria Constituição, em relação ao tema. Busca-se provocar o leitor a 

necessidade ou não de atribuir um caráter essencial às cláusulas com previsões de prazo fixo 

nas concessões de infraestrutura. 

Em relação ao modelo alternativo de menor valor presente de receita, outra limitação é 

a revelação de que tal modelo pode apresentar insuficiente incentivo na melhoria da qualidade 

da concessão. 

Como argumento de reforço desenvolvido neste trabalho, o recente Programa de 

Parcerias de Investimentos demonstra que a flexibilização de prazo aos diferentes contratos de 

infraestrutura pode ser uma ferramenta fundamental na busca do reequilíbrio entre os 

diferentes interesses das partes. 
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A Medida Provisória nº 752/2016 ao prever os mecanismos da prorrogação de prazo, 

prorrogação antecipada e relicitação, para diferentes setores regulados, sinaliza a intenção do 

legislador em proporcionar uma melhora no manejo da renegociação contratual, 

proporcionando o mínimo de previsibilidade e segurança jurídica.  

Propõem-se algumas saídas. 

No caso do setor elétrico sugere-se a previsão de lei própria sobre a possibilidade de 

prorrogação dos contratos de concessão de uso do bem público e, consequentemente, a 

prorrogação para o início do pagamento pelo uso do bem público, às hipóteses que 

comprovem o atendimento de determinados requisitos.  

Estes requisitos devem ser suficientes para comprovar a conexão entre contratos de 

uso de bem público e contratos de comercialização de energia dos produtores independentes 

classificados nos moldes da lei como “usinas Botox”. 

Quanto às rodovias, o modelo de menor valor presente de receita atrelado à 

flexibilização dos prazos contratuais das concessões poderia ser estabelecido pela legislação 

como alternativa ao atual modelo à disposição do poder público.  

Sob uma perspectiva genérica, defende-se a possibilidade de prever prazos flexíveis a 

diferentes contratos na seara da infraestrutura brasileira. Reconhece-se que é preciso utilizar 

de maneira mais adequada a flexibilização de prazo contratual como hipótese de 

renegociação.  

Para isso é preciso fortalecer a atuação das agências reguladoras no exercício de seu 

dever regulatório, em especial na atuação da função de fiscalizador da execução dos contratos, 

bem como fortalecer os mecanismos que garantem de forma mais eficiente este controle aos 

contratos de concessão de infraestrutura. 

Os mecanismos fornecidos pelo Programa de Parcerias de Investimentos podem ser 

incorporados às diferentes possibilidades de prorrogação de prazo, de modo a proporcionar 

uma operacionalização mais eficiente, aumentando a segurança jurídica e a estabilidade dos 

setores regulados. 

Em que pese a possibilidade de previsão de contratos com prazos flexíveis em 

infraestrutura possa apresentar extrema relevância em termos de eficiência alocativa de riscos, 

este mecanismo não deve ser utilizado como regra. Sua possibilidade deve ser verificada no 

caso concreto face às peculiaridades de cada setor regulado.  

A análise das características de cada caso permite maior atuação dos agentes 

envolvidos, proporcionando debates mais criteriosos acerca dos riscos e consequências 

próprios de cada negócio entre agência reguladora, governo e parceiro privado.  
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Em síntese, as renegociações contratuais, especialmente quando se trata de 

flexibilização de prazo aos diferentes contratos de infraestrutura, são realidade no cenário da 

infraestrutura brasileira. Contudo, necessitam ser melhores elaboradas e estruturadas para que 

alcancem o propósito de mitigar os riscos dos contratos e tornar sua execução mais eficiente. 

Espera-se que o “ponta pé” inicial tenha sido dado, para que o Direito Regulatório 

dedique maior atenção a outras ciências, não se restringindo apenas a análises estritamente 

jurídicas. A complexidade do ramo leva a estudos interdisciplinares quanto aos diferentes 

objetos de pesquisa na seara regulatória. É preciso uma dose de humildade para reconhecer 

que análises econômicas, por exemplo, podem auxiliar juristas a superar questões regulatórias 

complexas, garantindo um estágio mais avançado de segurança jurídica e previsibilidade. 
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