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RESUMO 

 

O tema deste trabalho de conclusão de curso de mestrado profissional trata da 

possibilidade de prestação de garantias pelo poder concedente ao concessionário em 

concessão comum de transporte público coletivo de passageiros. Nesse sentido, as 

principais questões que este trabalho pretendeu responder foram: qual a melhor 

prática para justificar a inclusão de garantia de cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas pelo poder concedente (garantias de execução contratual), 

especialmente aquelas relativas ao pagamento de subsídio orçamentário, de tal forma 

a mitigar os riscos contratuais e diminuir os custos a ele associados em contratos de 

parceria sob o modelo de concessão comum? Com a inclusão de pagamentos 

ordinários de subsídios orçamentários, adotado pela Lei Federal nº 12.587/2012 (Lei 

da Mobilidade Urbana) em contratos de transporte público coletivo de passageiros sob 

o regime de concessão comum, esses contratos de parceria teriam se convertido, em 

verdade, em contratos de concessão patrocinada, nos termos da Lei Federal nº 

11.079/2004 (Lei das PPPs)? Na hipótese de pagamentos regulares de subsídio 

orçamentário em contratos de transporte coletivo, poderão esses contratos ser 

considerados “concessões subsidiadas” na forma da Lei Federal nº 4.320/1964? Qual 

a melhor solução a ser dada para contratos de concessão comum que necessitem, ao 

longo da sua execução, de inclusão de previsão de subsídio orçamentário e garantias 

de execução das obrigações contratuais a serem concedidas pelo poder concedente? 

Para tanto, o objetivo da pesquisa foi o de dar respaldo jurídico às situações práticas 

que já vêm ocorrendo na atualidade dos contratos de concessão em execução e novas 

concorrências públicas, que já começam a receber tratamento específico da 

legislação mais nova e mais moderna. Diante disso, verifica-se que a concessão de 

garantias de execução das obrigações contratuais pelo poder concedente ao parceiro 

privado em concessões comuns é possível, desde que haja uma significativa 

assunção de riscos pelo concessionário naquele contrato, o que impõe a constatação 

de que mitiga os riscos e diminui os custos associados ao empreendimento. 

 

Palavras-chave: Poder Concedente; Subsídio Tarifário; Contratos de Concessão; 

Transporte Público Coletivo de Passageiros.



ABSTRACT 

The subject of this Master's Conclusion Work deals with the possibility of the Public 

Administration (in the role of Granting Authority) provide guarantees to the 

concessionaire on a public transport concession agreement. Therefore, the main 

questions that this work intended to answer were: what is the best practice to justify 

the inclusion of warranty clauses in concession agreements, in order to ensure the 

fulfillment of obligations assumed by the Granting Authority, especially those related to 

subsidies, aiming to mitigate contractual risks and reduce associated costs? As a result 

of the inclusion of subsidy payments by the Granting Authority in public transport 

concession agreements (provided in the Federal Law No. 12,587 / 2012, Urban 

Mobility Law), these partnership agreements would have become, in truth, public-

private partnerships, under the terms of Federal Law 11.079 / 2004 (Law of PPPs), or, 

would these contracts become subsidized concessions, under the terms of the Law No 

4,320 / 1964? What is the best solution to be given to concession agreements that 

demand, thru the years of execution, the inclusion of supplementary budget and 

contractual obligations guarantees to be given by the Granting Authority? Therefore, 

the objective of the research was to give legal support to the practical situations that 

have been occurring in the present time of the concession agreements and new bids, 

which are already beginning to receive specific treatment of the newest and most 

modern legislation. For this reason, it is possible to grant guarantees of compliance 

with contractual obligations by the granting authority to the private partner in common 

concessions, provided that there is a significant risk on the part of the concessionaire 

in this contract, what evidences mitigates risks and reduces costs associated with the 

project. 

 

Keywords: Granting Authority; Subsides; Concession agreements; Public Transport. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema deste trabalho de conclusão de curso de mestrado profissional trata da 

possibilidade de prestação de garantias pelo poder concedente ao concessionário em 

concessão comum de transporte público coletivo de passageiros. 

A percepção da importância do tema se deu a partir da evolução prática das 

operações delegadas de transporte público coletivo de passageiros no Brasil ao longo 

das últimas décadas. 

Vale dizer que as necessidades dos usuários do transporte e a evolução da 

tecnologia voltada à prestação dos serviços se deram de modo mais célere do que a 

legislação aplicável, de tal forma que o arcabouço legislativo veio a reboque das 

necessidades de uma melhor prestação do serviço ao usuário. 

No início, o que era um simples serviço consubstanciado em transportar alguém 

de um ponto a outro por meio de um veículo de transporte coletivo se aperfeiçoou, 

implicando seu natural encarecimento. Em paralelo, a necessidade da prevalência da 

diretriz da modicidade tarifária culminou na solução imediata de aplicação de 

subsídios orçamentários aos sistemas de transporte. 

Esses subsídios1 resultaram em problemas voltados às discussões da 

legalidade de sua criação e, via de consequência, após a sua implantação, da 

inadimplência dos municípios no seu regular cumprimento. O concessionário passou 

a assumir risco significativo ao recebimento da remuneração contratada, 

essencialmente pela provável inadimplência do cumprimento da nova obrigação por 

parte do poder concedente. 

Quanto ao suporte jurídico, as delegações dos serviços públicos de transporte 

coletivo de passageiros no Brasil, historicamente, se realizavam a título precário, 

muitas vezes subsidiadas por documentos sem nenhuma segurança jurídica, tais 

como: “ordens de serviço de operação de linhas” expedidas pelas secretarias dos 

municípios delegatários; ou, quando muito, decretos expedidos pelo chefe do poder 

executivo local. 

Esse cenário começou a ser modificado com a promulgação da Constituição 

 
1 Essas questões foram solucionadas após a publicação e a entrada em vigor da Lei Federal nº 

12.587/2012 (Lei da Mobilidade Urbana), que tratou expressamente de conceitos como subsídio 
tarifário e subsídio orçamentário e sua aplicabilidade. Esse tema será abordado no item 2.1 deste 
trabalho. 
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Federal de 1988, pois o art. 175 passou a obrigar a realização de licitação para a 

delegação dos serviços públicos de transporte coletivo. 

Foi apenas a partir da definição legislativa formal do instituto da concessão, 

ocorrida no ano de 1995, com a edição da Lei Federal nº 8.987, que as concorrências 

públicas para a delegação do serviço começaram, de fato, a ser publicadas e os 

contratos assinados. 

Nessa espécie de concessão comum predominava2 o entendimento de que a 

remuneração do prestador do serviço se dava, somente, por meio de tarifas a serem 

cobradas dos usuários, o que fazia sentido, já que os serviços não eram tão 

sofisticados a ponto de encarecer significativamente o custo da operação3. Ocorre 

que, com a evolução da mobilidade urbana e com a inclusão de novas obrigações nos 

contratos de concessão comum, o custo da operação passou a ser muito significativo 

e inviabilizou que a tarifa cobrada do usuário suportasse todo esse custo.  

Para que se tenha uma ideia, a atual Lei da Mobilidade Urbana, em seu art. 3º, 

§ 3º, descreve como infraestruturas da mobilidade urbana: a) vias e demais 

logradouros, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias; b) estacionamentos; c) 

terminais, estações e demais conexões; d) pontos para embarque e desembarque de 

passageiros e cargas; e) sinalização viária e de trânsito; f) equipamentos e 

instalações; e g) instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas 

e difusão de informações. Ou seja, muito além do que antes da lei se imaginava 

concebível incluir como escopo em contratos de transporte público coletivo. 

A solução encontrada para a manutenção da diretriz da modicidade tarifária foi, 

então, a inclusão de subsídios orçamentários para a complementação da receita dos 

concessionários, de modo a evitar um aumento significativo da tarifa. 

A aplicação do instituto do subsídio orçamentário, em que pese seja suportada 

juridicamente pelo art. 12, § 3º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, sob o ponto de 

vista dos contratos dos quais o objeto fosse o transporte público coletivo, necessitava 

de uma evolução legislativa específica, dada a sua relevância.  

 
2 Atualmente, conforme se verificará em capítulo próprio, a remuneração do concessionário se dá pela 

denominada tarifa de remuneração, que compõe o preço contratual. A antiga “tarifa cobrada do 
usuário”, hoje, é denominada legalmente de tarifa pública e pode ou não ter valor monetário igual ao 
da tarifa de remuneração. 

3 Em capítulo próprio será tratada, minuciosamente, a questão da assunção dos riscos pelo contratado 
em contratos de concessão comum. 



14 

 

A partir dessa questão, surge, alguns anos mais tarde, a Lei da Mobilidade 

Urbana (LMU) – Lei Federal nº 12.587/2012. Essa lei setorial prevê, expressamente, 

que, quando houver déficit na cobertura do preço contratual4 (que a lei denomina tarifa 

de remuneração) pela arrecadação das tarifas cobradas dos usuários (na dicção da 

lei, tarifa pública), o déficit seria qualificado como subsídio tarifário. 

Temos, assim, um novo tema a ser debatido: a possibilidade de inclusão de 

garantias de execução contratual a serem ofertadas pelo poder concedente nesses 

contratos de concessão comum, para o cumprimento de suas obrigações financeiras. 

Nesse ponto, é importante esclarecer que as garantias que abordaremos nesta 

pesquisa não são as strictu sensu, ou seja, as garantias de que trata o Código Civil5, 

ou mesmo, as expressamente elencadas na Lei Federal nº 11.079/20046. Trataremos 

do termo “garantias” em seu sentido lato, e essas garantias específicas (strictu sensu) 

vão compor esse conceito. 

Este trabalho visa, ao demonstrar a possibilidade de concessão de garantias 

ao concessionário no âmbito dos contratos de concessão comum, estabelecer um 

círculo virtuoso na relação público-privada entre o concessionário, o poder 

concedente, os financiadores do projeto e o usuário da prestação de serviços 

concessionada. 

Kleber Luiz Zanchim bem tratou das complexidades dos grandes contratos de 

parceria, que ele denomina de “megaprojetos” e sobre os quais faz a seguinte 

abordagem: 

 
Já vimos que os “megaprojetos” têm natureza complexa. Três 
aspectos deles se destacam como fatores de risco: (i) investimentos 
intensivos em ativos específicos, (ii) longo prazo de duração e (iii) 
multiplicidade de agentes envolvidos. 
A especificidade dos ativos reduz a mobilidade dos fatores de 
produção, os quais muitas vezes não podem ser utilizados em outro 
empreendimento. Os ativos têm, baixa liquidez, com mais valor no 
projeto em que estão alocados do que fora dele. Assim, os 
contratantes não conseguem “desinvestir” com facilidade, ficando 
fortemente vinculados ao empreendimento e sujeitos às intempéries 

 
4 Preço contratual é a denominação que se dá para definir o quantum de remuneração o contratado 

fará direito ao longo da execução de seu contrato de parceria, para fazer jus ao cumprimento de todas 
as obrigações assumidas no empreendimento, mais a sua remuneração (nesse caso, seus 
dividendos, seus resultados). Especificamente, no que tange aos contratos dos quais o objeto seja o 
transporte público coletivo de passageiros, o preço contratual é composto pelo que a Lei da 
Mobilidade Urbana denomina de “tarifa de remuneração” e cuja definição é trazida no § 1º do art. 9º 
da lei. 

5 Arts. 1.419 e 1.510 do Código Civil. 
6 Art. 8º da Lei das PPPs. 
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que podem afetá-lo. Como assevera Timonthy C. Irwin, investimentos 
específicos fragilizam o empreendedor a mudanças que acontecem 
após o investimento: “A empresa fica vulnerável a reduções na 
demanda, ao aumento de custos operacionais e a mudanças em 
políticas do governo”. 
O “megatatuzão” da PPP da Linha 4 do Metrô de São Paulo é exemplo 
de ativo específico. Custou por volta de € 30 milhões. Com mais de 
1.200 toneladas e 9,5 metros de diâmetro, demorou dois anos para 
ficar pronto. Foi feito sob medida para, depois de utilizado, virar 
“sucata”. Recondicioná-lo não compensaria, pois o custo equivaleria a 
80% do preço de um equipamento novo.  
Em “megaprojetos”, há diversos itens equivalentes ao “megatatuzão”; 
em especial, construções e máquinas desenvolvidas para soluções de 
problemas próprias do empreendimento. O retorno do investimento 
nesses ativos depende do sucesso da operação. Essa circunstância 
faz com que os agentes tenham de criar uma rede de contratos para 
diminuir sua exposição às áleas do projeto. Precisam partilhar riscos 
com seguradores, com fornecedores e até com consumidores de 
modo a dispor de ferramentas para ajustar seu fluxo de caixa quando 
necessário. (ZANCHIM, 2012, p. 99-100) 

 

Diz-se círculo virtuoso porque, ao modelar um projeto de concessão de 

infraestrutura, o poder concedente sempre tem em mente que a iniciativa privada 

poderá performar melhor do que o poder executivo naquele serviço, seja na 

capacidade de investimentos, seja na prestação dos serviços propriamente dita. 

A premissa é a de que o poder concedente se “financie” por meio do 

concessionário. Ou seja, nos prazos curto e médio, o poder concedente exige a 

realização de investimentos e, no longo prazo, remunera o concessionário, isso o 

permite cobrar tarifa do usuário por período maior7, de tal forma a amortizar seus 

investimentos e ser remunerado por isso. 

Logo, ao invés do poder concedente se “financiar” para conseguir construir a 

infraestrutura necessária à prestação dos serviços (além de todo o risco associado a 

essa construção, como os processos licitatórios e fiscalização de obras), delega essa 

responsabilidade ao concessionário e ainda paga a totalidade ou grande parte dela 

por intermédio do usuário, que é quem paga a tarifa. 

Como premissa e como conceito, esse tipo de modelagem, seja por meio da 

Parceria Público-Privada (PPP) ou da concessão comum, faz todo o sentido. 

Entretanto, projetos como esse, logo após superada a premissa acima descrita, 

esbarra num segundo e fundamental problema – o da segurança jurídica e econômica 

 
7 Cobrança de tarifa nas espécies de concessão comum e patrocinada ou pagamentos com recursos 

públicos por meio da concessão administrativa. Esses conceitos serão melhor detalhados no item 2.3 
deste trabalho. 



16 

 

do projeto. Especialmente em PPPs que detenham relevante contraprestação 

associada ao projeto e às concessões comuns que demandem significativa 

necessidade de subsídio orçamentário, tal qual explicado nos parágrafos acima. 

No caso da PPP, esse problema resta juridicamente superado na medida em 

que o art. 8º da Lei Federal nº 11.079/2004 prevê e também elenca algumas hipóteses 

de garantias. 

Já nas concessões comuns, conforme se verificará neste trabalho, a legislação 

trata o tema superficialmente8. Por esse motivo, emerge o grande desafio desta 

pesquisa: o de demonstrar a possibilidade de concessão de garantias pelo poder 

concedente em concessões comuns, para dar segurança jurídica e econômica ao 

projeto de delegação do serviço concessionado. 

Ainda no âmbito do raciocínio do círculo virtuoso que tratamos acima, 

estabelecer garantias ao projeto pelo poder concedente dá ao concessionário 

segurança de recebimento da remuneração a que faz jus e, via de consequência, 

viabiliza a obtenção de financiamento de terceiros ao projeto, porque analisam como 

improvável a inadimplência do poder concedente das suas obrigações contratuais de 

pagamento. 

Ainda sobre o entendimento de kleber Luiz Zanchim sobre riscos públicos: 

 
Nenhuma posição a respeito dos riscos públicos pode ignorar que 
quanto mais eles forem alocados ao parceiro privado, mais este ficará 
avesso ao investimento. Por isso, um limite importante para essa 
alocação pode ser a disponibilidade de coberturas a custo acessível 
para esse tipo de álea. Há organismos multilaterais que oferecem 
garantia para riscos públicos, como o Banco Mundial, notadamente 
por meio de instituições como a Multilateral Investment Guarantee 
Agency (MIGA). Os riscos podem ficar com o parceiro privado até o 
limite da sua capacidade de transferi-los a esses organismos. Além 
desse limite, o risco deve ficar com o Estado. 
[...] 
Também é preciso que haja instrumentos para superar eventual 
inadimplemento do parceiro público. No Brasil, existe o Fundo 
Garantidor de Parcerias da União (“Fundo Garantidor”) e figuras 
análogas como a Companhia Paulista de Parcerias, conforme 
autorizado pelo artigo 8º. da Lei n. 11.079/2004. Esses entes têm o 
papel de saldar obrigações pecuniárias do Estado não cumpridas no 
prazo e na forma contratados. Trata-se de soluções típicas de países 
com histórico ruim de pagamentos e que dispõem de procedimentos 
morosos de execução contra a Fazenda Pública, com o sistema 
brasileiro de precatórios. 
[...] 

 
8 Esse tema será tratado minuciosamente no item 2.3 deste trabalho. 
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O risco integra o preço do negócio, contratualizando o aleatório 
previsível. O desequilíbrio fica por conta dessa incerteza. (ZANCHIM, 
2012, p. 150, 155 e 184) 

 

Sobre riscos contratuais, oportuna também as lições de Luiz Felipe Hadlich 

Miguel ao descrever: 

 
É voz corrente que o poder público brasileiro é mau pagador, o que 
implica em receio do particular em contratar com o Estado. Contudo, 
é preciso expor a origem deste receio/medo, para possibilitar a 
avaliação do quão importante são as garantias para a efetivação das 
PPPs.  Realização de contratos envolvendo o Poder Público, ainda 
hoje, implica em diferenças sensíveis, quando comparados aos 
contratos de Direito Privado. Enquanto a Teoria Geral dos Contratos 
se fundamenta na ampla autonomia da vontade, na igualdade dos 
contratantes, no pelo respeito às cláusulas contratuais, ao focar o 
atendimento do interesse público, por certo que nos contratos 
administrativos haverá um desequilíbrio de forças entre contratante e 
contratado, materializadas em prerrogativas diversas da 
Administração em face do particular. 
Podemos citar as denominadas cláusulas exorbitantes, que dão ao 
poder público condições de, sempre unilateralmente, modificar o 
contrato para melhor adequá-los às finalidades de interesse público, 
ou rescindi-lo; bem como fiscalizar a execução do seu objeto, aplicar 
sanções, dentre outras prerrogativas. Por conta destas 
particularidades, contratar com o poder público não é algo livre de 
intempéries, de inseguranças. 
Ora, como convencer um investidor a aplicar recursos num cenário 
como o descrito acima, ainda mais falando-se em PPPs, cujo aporte 
de recursos será de, no mínimo, 20 milhões de reais, num 
empreendimento cuja duração poderá chegar a 35 (trinca e cinco) 
anos? Daí a relevância das garantias previstas na Lei nº 11.079/04, 
como forma de incentivar o empresariado. 
[…] 
O que pretende o particular que investe em alguma infraestrutura 
pública? Pretende ganhar dinheiro e ter um lucro deveras superior 
àquele que teria caso deixasse seu capital parado em qualquer 
investimento bancário, que envolve pouco ou, às vezes, nenhum risco. 
Assim, num ambiente de insegurança, e sem garantias capazes de 
minimizar os riscos, o capital se esconde. (MIGUEL, 2011, p. 43 e 45) 

 

A lógica, portanto, é a seguinte: se há garantias de remuneração pelo poder 

concedente, há significativa diminuição do risco de inadimplência do poder 

concedente. Logo, há um aumento do potencial de financiabilidade do projeto e, 

consequentemente, um maior interesse de empresas em apostar no projeto de 

concessão. 
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Mais empresas interessadas no projeto significa, por sua vez, maior 

competitividade no momento da concorrência e, por esse motivo, ofertas mais 

vantajosas ao poder concedente e ao usuário9.  

Ainda como benefício reflexo a esse círculo virtuoso, a financiabilidade do 

projeto implica participação ativa de instituições financeiras e/ou fundos de 

investimento no projeto que, por sua vez, exigem, no momento da concessão do 

crédito, rigorosas regras de governança corporativa e compliance. 

Num setor tão conturbado por notícias relativas à corrupção, a entrada de 

terceiros financiadores serve como freios (governança e compliance) ao ambiente 

potencialmente ilegal. 

Daí a consistente afirmativa de que a concessão de garantias de recebimento 

da remuneração pelo concessionário em concessões comuns dependentes de 

subsídios tarifários para a complementação da tarifa de remuneração estabelecida no 

contrato se perfaz num ciclo virtuoso ao contrato e à relação público-privada. 

Também por esse motivo, o objetivo deste trabalho não é o de discutir as 

garantias propriamente ditas (strictu sensu), mas, sim, debater o ambiente contratual 

em que fique assegurado, ao concessionário e a todos os terceiros envolvidos no 

projeto, a garantia de que as obrigações contratuais assumidas pelo poder 

concedente serão devida e rigorosamente cumpridas.  

Já existe, no atual cenário jurídico, precedentes dessa prática de previsão de 

garantias pelo poder concedente nas concessões comuns de transporte coletivo de 

passageiros. Esses precedentes são criados de duas formas, seja por meio de aditivo 

a contratos de concessão vigentes, com vistas à modernização de instrumentos 

contratuais firmados antes do advento da Lei da Mobilidade Urbana10, seja por 

intermédio de procedimentos licitatórios ocorridos após a entrada em vigor da referida 

lei. 

O item 2.4 se deterá especificamente à análise desses precedentes, no total de 

oito casos: três de aditivos de modernização de instrumentos contratuais previamente 

assinados; e cinco decorrentes de concorrências públicas ocorridas após o advento 

da Lei da Mobilidade Urbana. 

 
9 Essas ofertas podem significar um maior valor de outorga ou um menor valor monetário da tarifa de 

remuneração. 
10 Lei Federal nº 12.587/2012. 
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Além dos oito casos práticos descritos, este trabalho também abordará o 

conteúdo da lei estadual promulgada pelo Estado de São Paulo e publicada em 24 de 

janeiro de 2019. Trata-se da Lei Estadual nº 16.993/2019, da qual o seu teor 

estabelece as diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação dos contratos de 

parceria do Estado de São Paulo. Trataremos do item 9 do § 1º do art. 7º e do 

parágrafo único do art. 17 dessa lei que, expressamente, autoriza o poder concedente 

a conceder garantias no âmbito dos contratos de parceria (dentre eles, o de concessão 

comum), como forma de mitigar os riscos e diminuir os custos associados a esses 

referidos contratos. 

A escolha pelo tema dos transportes públicos coletivos de passageiros se deu 

por três motivos: a) por ser a minha área de especialização e, por esse motivo, reunir 

experiência suficiente para tratar com segurança do tema; b) por ser um serviço 

público essencial muito relevante no cotidiano das pessoas, mas ainda com pouca 

pesquisa publicada sobre seus contratos; e c) por deter lei setorial específica, ainda 

pouco explorada pela doutrina. 

A partir de todo o histórico, especialmente sobre os sete casos práticos trazidos 

ao longo do texto, é possível verificar a pertinência do tema a ser desenvolvido neste 

trabalho de conclusão de curso do mestrado profissional. 

Isso porque, a partir dessa nova onda de sofisticação dos contratos 

administrativos de concessão comum de transporte público coletivo de passageiros, 

é possível se extraírem os seguintes questionamentos: 

 

a) Qual é a melhor prática para justificar a inclusão de garantia de 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo poder 

concedente (garantias de execução contratual), especialmente aquelas 

relativas ao pagamento de subsídio orçamentário, de tal forma a mitigar 

os riscos contratuais e diminuir os custos a ele associados em contratos 

de parceria sob o modelo de concessão comum? 

b) Com a inclusão de pagamentos ordinários11 de subsídios orçamentários, 

adotado pela Lei Federal nº 12.587/2012 (Lei da Mobilidade Urbana) em 

 
11 Ressalte-se que, em que pese o pagamento de subsídios orçamentários seja legalmente possível 

pela Lei Federal nº 4.320/1964, a nosso ver, essa lei permite que esses pagamentos sejam 
realizados de forma extraordinária, enquanto na Lei da Mobilidade Urbana essa possibilidade passou 
a ser tratada como algo ordinário na relação contratual. 
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contratos de transporte público coletivo de passageiros sob o regime de 

concessão comum, esses contratos de parceria teriam se convertido, em 

verdade, em contratos de concessão patrocinada, nos termos da Lei 

Federal nº 11.079/2004 (Lei das PPPs)? Na hipótese de pagamentos 

regulares de subsídio orçamentário em contratos de transporte coletivo, 

poderão esses contratos ser considerados “concessões subsidiadas” na 

forma da Lei Federal nº 4.320/1964? 

c) Qual é a melhor solução a ser dada para contratos de concessão comum 

que necessitem, ao longo da sua execução, de inclusão de previsão de 

subsídio orçamentário e garantias de execução das obrigações 

contratuais a serem concedidas pelo poder concedente? 

 

Essas são as principais questões que este trabalho pretende responder, cujo 

objetivo, em última análise, é dar respaldo jurídico às situações práticas que, como 

demonstrado nos casos, já vem ocorrendo na atualidade dos contratos de concessão 

em execução e das novas concorrências públicas, bem como já começa a receber 

tratamento específico da legislação mais nova e mais moderna. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O quadro teórico adiante descrito baseou-se em publicações científicas, assim 

como em leis e contratos firmados entre poder público e empresa privada para dar 

respaldo jurídico às situações práticas que, como demonstraremos nos casos 

apresentados, já vêm ocorrendo na atualidade dos contratos de concessão em 

execução e das novas concorrências públicas. Adicionalmente, outros estudos foram 

somados ao referencial teórico após análise de suas citações. As seções seguintes 

tratam das inovações, problemáticas e possíveis contribuições aos setores de 

transportes público e privado coletivos e individuais para regular o conceito de 

mobilidade urbana. 

 

2.1 As Inovações trazidas pela Lei da Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 
12.587/2012) sob a ótica da contratualização público-privada (foco na 
remuneração do contratado) 

 

A compreensão da Lei da Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012) é 

essencial para as conclusões que emergirão dos estudos que serão desenvolvidos ao 

longo deste trabalho. Por essa razão, os seus termos (diretrizes, conceitos e 

procedimentos) serão tratados no decorrer do texto e, principalmente, neste capítulo. 

Entender essa lei setorial e as inovações que ela trouxe à relação contratual 

entre o poder concedente e o concessionário nas concessões comuns já existentes, 

e nas que hão de existir, é fundamental para uma melhor compreensão das 

conclusões e soluções que vamos propor. 

A escassez de trabalhos acadêmicos que tratem da Lei da Mobilidade Urbana 

nos obriga, ainda mais, a debruçar sobre uma introdução a essa lei setorial e a suas 

diversas excentricidades em relação a outras desse mesmo patamar. 

Feita essa breve introdução ao capítulo, passamos, então, a tratar da 

denominada Lei da Mobilidade Urbana. 

A Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da política nacional de 

mobilidade urbana, trouxe ao setor de transportes público e privado coletivos e 

individuais elementos significativos de modernização do ponto de vista da regulação 

dos serviços. 

Em verdade, muito da evolução trazida pela Lei Federal nº 12.587/2012 já 

acontecia na prática da prestação dos serviços há vários anos, e o que a lei fez foi 
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regular essas relações público-privadas específicas do setor que, em determinado 

momento, já não conseguiam se valer especificamente das regras gerais 

estabelecidas pela Lei Federal nº 8.987/1995. 

Os sistemas de transportes, ao longo dos últimos tempos, evoluíram de tal 

forma que, atualmente, os serviços de transporte coletivo já não englobam 

especificamente a gestão do transporte de grandes veículos em horários e locais 

determinados. 

Nos dias de hoje, a prestação de serviços de transporte está muito mais 

associada ao conceito de mobilidade urbana12. Por esse motivo, a lei precisava regular 

essas novas demandas. 

A denominada Lei da Mobilidade Urbana abordou diversos temas relevantes – 

a questão do transporte por aplicativo13, bem como apresentou um capítulo reservado 

exclusivamente ao direito dos usuários. 

Mas, para este trabalho, interessa mais de perto a informação de que a lei 

trouxe definições jurídicas expressas do significado de diversos termos anteriormente 

utilizados sem quaisquer critérios, tais como: transporte urbano, acessibilidade, 

transporte público coletivo etc.,14 especialmente ao trazer o conceito para o termo 

definido “mobilidade urbana”, e ao englobar toda condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. 

Vale dizer que, a partir da entrada em vigor da Lei Federal nº 12.587/2012, o 

conceito de mobilidade urbana abrange não somente questões relativas ao transporte 

coletivo de passageiros, mas toda a infraestrutura necessária para que o cidadão 

possa se deslocar de um ponto a outro, não mais se limitando ao veículo que viabiliza 

esse transporte. 

Aliás, o art. 3º, § 3º, da Lei da Mobilidade Urbana expressamente descreve o 

que engloba a denominada “infraestrutura de mobilidade urbana”: 

 

Art. 3º [...]  
§ 3o  São infraestruturas de mobilidade urbana:  

 
12 O conceito de mobilidade urbana tem uma abrangência muito maior do que o de transporte público 

propriamente dito, pois pressupõe o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de 
serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do 
município e de toda a região metropolitana. 

13 Esse tema foi recentemente incluído, a partir de uma alteração provocada pela Lei Federal nº 
13.640/2018. 

14 Vide art. 4º da Lei Federal nº 12.587/2012. 
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I – vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, 
hidrovias e ciclovias;  
II – estacionamentos;  
III – terminais, estações e demais conexões;  
IV – pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;  
V – sinalização viária e de trânsito;  
VI – equipamentos e instalações; e  
VII – instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e 
tarifas e difusão de informações. (BRASIL, 2012, p. 1-2) 

 

Por meio da leitura desse dispositivo, é possível perceber que os meios de 

transporte em si, a partir da data de entrada em vigor da Lei da Mobilidade Urbana, 

passaram a ter um papel de igual importância em relação aos demais itens da 

infraestrutura, perdendo aquele histórico protagonismo, cujo entendimento 

pressupunha que o elemento mais importante na mobilidade era o ônibus ou o trem 

que transporta os usuários. 

Essas definições legais que só trouxeram conceitos jurídicos e regulação a 

situações cotidianas já existentes, implicaram, reflexamente, a necessidade de 

regulação tarifária mais sofisticada, inclusive, para dar contornos jurídicos a outras 

situações também existentes, como, por exemplo, a sofisticação da remuneração das 

concessionárias de transporte público coletivo. 

Atualmente, como explicado, os contratos de concessão cujo objeto seja a 

prestação de serviços de transporte público coletivo não mais se limitam à prestação 

do serviço de transporte coletivo em si, mas à ampliação do seu escopo muito mais 

associado ao conceito legal de mobilidade urbana. 

Não é mais incomum que esses tipos de contratos de concessão abarquem 

obrigações, tais quais: o fornecimento de serviços de bilhetagem eletrônica, bem 

como de operação de terminais de integração e estação de transferência ou mesmo 

manutenção de corredores exclusivos. 

E é nesse ponto que a Lei da Mobilidade Urbana ganha um destaque relevante, 

já que traz, no seu Capítulo II (arts. 8º a 13º), as diretrizes para os serviços de 

transporte público coletivo. Esses seis dispositivos tratam de temas muito importantes 

para o transporte coletivo, como, por exemplo, as diretrizes da política tarifária, o 

regime econômico-financeiro da concessão e permissão do transporte público 

coletivo, as revisões ordinárias das tarifas, as diretrizes a serem observadas no edital 

de licitação para a contratação dos serviços e, inclusive, as regras para o transporte 

coletivo privado e para o transporte remunerado privado de passageiros. 
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Nesta pesquisa, nos interessa o tema do regime econômico-financeiro dos 

contratos de concessão e permissão. Esse tema, por sua vez, é tratado no art. 9º da 

Lei da Mobilidade Urbana.  

Antes, porém, propositadamente, no art. 8º dessa mesma lei, o legislador 

descreve uma série de diretrizes para a política tarifária do serviço de transporte 

coletivo e, dentre elas, tem relevante destaque a diretriz da modicidade tarifária (inciso 

VI do art. 8º) e da contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da 

operação dos serviços (inciso IV do art. 8º). 

A partir dessa e das outras diretrizes descritas no art. 8º, o legislador estabelece 

as regras para o regime econômico-financeiro dos contratos de concessão e 

permissão do transporte público coletivo. 

O ponto de partida da Lei da Mobilidade Urbana, no seu art. 9º, é o de que o 

regime econômico-financeiro dos futuros contratos de concessão e permissão deve 

ser definido no âmbito do edital de licitação. 

Essa liberdade do legislador é muito importante porque, tendo em vista que o 

transporte urbano e metropolitano se dá, por óbvio, no ambiente dos municípios e da 

região metropolitana, é natural que cada um dos milhares de municípios e regiões 

metropolitanas do País tenha características próprias. 

Por exemplo, num determinado município talvez seja necessária uma maior 

absorção da infraestrutura pelo concessionário (ex.: operação de terminais), noutro, 

por qualquer arranjo operacional, essas obrigações podem não ser repassadas ao 

concessionário. 

Lembrando que cada nova obrigação assumida pelo concessionário implica, 

necessariamente, o aumento do custo para a operação daquela concessão e, via de 

consequência, do valor da tarifa de remuneração do empreendimento. 

Entramos, assim, no ponto crucial deste capítulo. Embora o legislador tenha 

dado liberdade ao poder concedente para a definição do regime econômico-financeiro 

– o que significa, essencialmente, definir  o escopo do futuro contrato, o que é 

fundamental para os reflexos econômico-financeiros daquele empreendimento –, essa 

mesma liberdade não foi dada à remuneração do contratado, que deve se dar pelo 

que o legislador denominou de “tarifa de remuneração”. 

Vale dizer que a Lei Federal nº 12.587/2012 é clara, em seu art. 9º, ao prever 

que a remuneração do contrato de concessão em serviços de transporte público 

coletivo será dada por tarifa. 
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Após apresentadas pela lei, as duas premissas de que o edital estabelecerá o 

regime econômico-financeiro do contrato de concessão e de que o resultado desse 

regime deve se dar por meio de uma tarifa de remuneração fazem o legislador 

começar, no âmbito do próprio art. 9º da lei, a dar os contornos dessa dinâmica. 

 

Para tanto, o primeiro passo, descrito no § 1º do art. 9º, é a definição do 

conceito de tarifa de remuneração: 

 

Art. 9º [...] 
§1o  A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte 
público coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do 
usuário pelos serviços somado à receita oriunda de outras fontes de 
custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao 
usuário por operador público ou privado, além da remuneração do 
prestador. [...] (BRASIL, 2012, p. 4) 
 
 

A partir da definição desse parágrafo, é possível dizer que a tarifa de 

remuneração é, em verdade, o preço do contrato, o quanto efetivamente o contratado 

tem direito de receber pela execução de todo o escopo contratado. 

Uma curiosidade é que, na composição do valor monetário da tarifa de 

remuneração, há o que a lei denominou de preço público cobrado do usuário, do qual 

o conceito, por sua vez, foi esclarecido no § 2º do mesmo art. 9º, a saber: 

 
Art. 9º [...] 
§ 2o O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público 
coletivo denomina-se tarifa pública, sendo instituída por ato específico 
do poder público outorgante. [...] (BRASIL, 2012, p. 4) 
 
 

A partir da leitura desse dispositivo, é possível concluir que o preço público 

cobrado do usuário é igual à tarifa pública, que tem o valor monetário definido pelo 

poder concedente. 

Ao criar esses dois conceitos e, principalmente, ao definir que a tarifa pública 

compõe o valor monetário da tarifa de remuneração, o legislador estabelece os 

seguintes pressupostos: 

a) o regime econômico-financeiro deve ser definido pelo poder concedente;  

b) o preço do contrato será estabelecido por meio de uma tarifa de 

remuneração;  
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c) a tarifa de remuneração, em regra, deve ter o mesmo valor monetário da 

tarifa pública;  

d) a tarifa pública a ser cobrada do usuário é estabelecida pelo poder 

concedente; e 

e) o valor monetário, dessa tarifa pública cobrada do usuário, 

eventualmente, pode ser maior ou menor do que o valor monetário da 

tarifa de remuneração. 

A partir da hipótese de que a tarifa pública pode ter valor monetário diferenciado 

do valor monetário da tarifa de remuneração, o legislador criou as hipóteses e 

soluções refletidas nos § 3º, § 4º, § 5º e § 6º do art. 9º da Lei da Mobilidade Urbana, 

que ele denominou de déficit ou subsídio tarifário e superávit tarifário. 

Para a hipótese de que o valor da tarifa pública seja menor do que o da tarifa 

de remuneração, há a ocorrência do evento denominado déficit ou subsídio 

tarifário.  

Já na hipótese de que o valor monetário da tarifa pública seja maior do que o 

da tarifa de remuneração, há a ocorrência do evento denominado superávit tarifário. 

Para a ocorrência de déficit tarifário/subsídio tarifário15, o legislador prevê as 

seguintes hipóteses de solução descritas no § 5º do art. 9º da Lei da Mobilidade 

Urbana: 

 

Art. 9º [...] 
§ 5o Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o 
déficit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, 
receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados 
intrasetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de 
beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, 
instituídos pelo poder público delegante. [...] (BRASIL, 2012, p. 4) 

  

Da mesma forma, para a hipótese de superávit tarifário, o legislador prevê, no 

§ 6º do art. 9º da Lei da Mobilidade Urbana, que a receita adicional deve ser revertida 

para o próprio sistema de mobilidade urbana. 

A descrição de todo esse raciocínio da Lei da Mobilidade Urbana neste capítulo 

serve para demonstrar a peculiaridade de remuneração criada pela lei específica 

setorial do transporte coletivo. 

 
15 O legislador estipula conceitos diferentes para subsídio tarifário e subsídio orçamentário. O primeiro 

é decorrente da diferença entre o valor monetário da tarifa de remuneração e da tarifa pública, e o 
segundo é uma das formas de cobertura desse déficit tarifário. 
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Dentro da lógica da referida lei, a regra é que as concessões de transporte 

coletivo sejam remuneradas, exclusivamente, por tarifa. Por essa questão, o legislador 

deixa claro que todo o desenho econômico-financeiro da concessão deve culminar 

num cálculo tarifário, num valor monetário de tarifa denominado “tarifa de 

remuneração”. 

A premissa da lei é que a tarifa de remuneração reflita o preço do contrato e 

seja a base de remuneração do concessionário, devendo ser cobrada regularmente 

do usuário. 

A aplicação de um valor monetário diferente (maior ou menor) do valor 

monetário estipulado na tarifa de remuneração deve ser tratada como uma exceção, 

ainda que possa se tornar uma exceção aplicada ordinariamente16, não deve ser 

tratada como regra. 

E, na hipótese de que essa exceção seja aplicada, o poder concedente deve 

simultaneamente lançar mão das hipóteses de remuneração ao concessionário 

descritas no § 5º do art. 9º da Lei da Mobilidade Urbana, ou seja, receitas 

extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados 

intrasetoriais e intersetoriais etc. 

Se a conclusão é a de que a tarifa de remuneração como preço do contrato a 

ser cobrada do usuário é a regra, ou seja, se a regra é a de o que o valor monetário 

da tarifa de remuneração e da tarifa pública seja o mesmo, a conclusão lógica é de 

que a natureza jurídica dos contratos de concessão de transporte público coletivo 

urbano é de contratos de parceria de concessão comum.  

Essa conclusão é importante, pois, ao se definir que a lei setorial direciona os 

contratos de parceria de transporte público coletivo como contratos de concessão 

comum, influencia significativamente na questão das garantias a serem enfrentadas 

neste trabalho. 

 
16 Exceção que pode ser utilizada ordinariamente, pois em regra os reajustes tarifários (que são os 

meios pelos quais o valor monetário das tarifas de remuneração e pública é alterado) se dão 
anualmente (apenas em regra, não significa que não possam sofrer alteração em prazos menores), 
supondo que um contrato de concessão comum de transporte tenha vigência de 20 anos (apenas a 
título de exemplo), a conclusão natural é a de que ele sofrerá ao menos 20 reajustes ao longo de 
sua vigência, razão pela qual há 20 oportunidades para que o poder concedente viabilize ou um valor 
monetário maior para a tarifa pública em relação ao monetário da tarifa de remuneração, ou um valor 
menor ou mesmo um valor igual. De toda forma, essa dinâmica estabelecida ao longo do contrato 
de concessão é factível do ponto de vista legal, permite afirmar-se que, em que pese a regra seja a 
de que o valor monetário da tarifa de remuneração seja igual ao da tarifa pública, essa regra pode 
ser legalmente alterada ao longo de todo o contrato de concessão. 
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Para uma melhor compreensão da importância de se concluir que os contratos 

de parceria, cujo objeto seja o transporte público coletivo, estão suportados no modelo 

de concessão comum, mesmo sendo, em regra, dependentes de subsídios 

orçamentários e com escopo de relevante parte em infraestrutura, o próximo capítulo 

abordará as principais espécies de concessão (comum, patrocinada e administrativa). 

O objetivo é que o tema possa compreender os pontos de contato e as 

diferenças desses modelos de contratação, especialmente no que tange à 

conversibilidade entre si. 

Temas caros à Lei das PPPs como, por exemplo, a própria exigência de 

garantias a serem prestadas ao contratado, são incontroversos, bem delineados na 

lei e já muito debatidos na doutrina. Da mesma forma, limitações fiscais abordadas na 

Lei das PPPs vêm sendo suficientemente debatidas pela doutrina, da qual o intuito é 

direcionar maior responsabilidade do administrador público na contratualização das 

PPPs. 

A seguir, esses pontos da Lei das PPPs serão tratados sempre em paralelo à 

Lei de Concessões e à Lei da Mobilidade Urbana, de tal forma a se definir, em última 

análise, no capítulo, se, na hipótese de que a conversibilidade desses contratos seja 

possível, essa conversão seria necessária e eficaz à execução do escopo de 

transporte público coletivo17. 

 
17 Para ser mais preciso, considerando o grande volume de infraestrutura envolvido, o correto seria 

denominá-los atualmente de contratos de mobilidade urbana, pois abrangem não só o transporte 
público coletivo de passageiros, mas toda a infraestrutura para que o usuário possa se deslocar de 
um ponto a outro. 
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2.2 Semelhanças e diferenças entre os contratos de parceria de PPP e de 

concessão comum: enfrentamento da conversibilidade entre os modelos e 

da necessidade de mudança da sua natureza no caso de contratos dos 

quais o objeto seja o transporte público coletivo 

 

Dentre os serviços públicos essenciais, o transporte18 sempre se destacou 

como um dos mais relevantes no cotidiano da população, razão pela qual sempre teve 

atenção especial dos diversos órgãos públicos. 

Prova disso foi a relevante participação do transporte na construção legislativa 

da Lei Federal nº 8.987/199519. As comissões designadas para atuação naquele 

processo legislativo foram as Comissões de Economia, Indústria e Comércio; de 

Trabalho, Administração e Serviço Público; de Constituição, Justiça e Redação; e de 

Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior. 

Além da participação da Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento 

Urbano e Interior, foram apensados ao Projeto de Lei nº 202/1991 (PL da Câmara) 15 

outros projetos de lei com temas associados, dentre os quais os Projetos de Lei nº 

4.203/1989, nº 870/1991, nº 2.594/1992, nº 1.459/1991 e nº 2.344/1991 tratavam 

exclusivamente de transporte coletivo20. 

Não é demais afirmar que as necessidades do serviço de transporte coletivo 

influenciaram sobremaneira no atual texto da Lei Federal nº 8.987/1995. 

Do ponto de vista histórico, após a promulgação da Constituição Federal de 

1988 – que, no seu art. 175, passou a obrigar que a delegação dos serviços públicos 

nas modalidades de concessão e permissão fosse realizada sempre por meio de 

licitação (BRASIL, 1988) – e a criação da lei que regulamentasse essa prestação de 

serviços, houve um lapso legal que só foi sanado em 1995 com a publicação da Lei 

Federal nº 8.987/199521. 

Sobre esse período, vale a exposição de Marçal Justen Filho: 

 
18 Preocupação constante da Administração Pública, dentre os principais serviços (educação, 

segurança, saúde e transporte), o transporte é serviço cujas mazelas são sentidas cotidianamente – 
mais que uma vez ao dia – pela população usuária. 

19 Projeto de Lei Senado Federal nº 179/1990 e, quando em trâmite na Câmara dos Deputados, foi 
identificado como Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n° 202/1991. 

20 O processo legislativo que instruiu o Projeto de Lei nº 202/1991 é tratado minuciosamente no item 
2.3.1 deste trabalho. 

21 Cabe lembrar que as discussões sobre o assunto começaram oficialmente em 1990, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 179/1990, em que pese desde 1989 já existirem projetos de lei abordando o 
assunto. 
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Durante largo período, a concessão de serviço público foi tratada 
como mais uma figura subordinada a princípios similares aos 
aplicáveis aos demais contratos administrativos. Não havia uma 
disciplina sistematizada a propósito da concessão, o que redundava 
na submissão à regulação comum. Veja-se que, no Brasil, somente 
em 1995 surgiu a Lei nº 8.897, orientada especificamente à disciplina 
das concessões (e permissões) de serviços. Sucederam-se outros 
diplomas legislativos, inclusive disciplinando setores específicos e 
determinados. Isso permitiu a distinção entre regimes jurídicos 
distintos acerca de licitações e contratos administrativos, retratando a 
concepção unanime e inquestionável de que as concessões de 
serviços públicos não podiam sujeitar-se a princípios e regras 
idênticos àqueles previstos para as contratações administrativas 
genéricas. A “novidade” se a firma por meio de conjunção de inúmeros 
enfoques que enriquecem o tratamento usualmente reservado para o 
instituto. (MARÇAL, 2013, p. 57) 
 
 

A Lei Federal nº 8.987/1995 vigorou exclusiva, por sua vez, até o final do ano 

de 200422, quando, então, foi publicada e entrou em vigor a Lei Federal nº 

11.079/2004. 

Sobre essa afirmação, esclareça-se que a exclusividade se dá no tocante ao 

fato de que se trata de uma lei que abarca essencialmente o modo de relacionamento 

entre o ente público e o privado nas questões contratuais. Veja, a propósito, a reflexão 

de Vera Monteiro sobre o tema: 

  
Sob a ótica do sistema jurídico nacional, foi a edição da Lei 8.987, de 
13.2.1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de 
serviços públicos, a responsável pelo renascimento do interesse, 
especialmente da doutrina, sobre o tema. No mesmo período também 
foram editadas algumas leis reformulando a participação estatal em 
vários serviços públicos, as quais estabeleceram regras setoriais para 
a concessão dos serviços. É o que ocorreu no setor elétrico, nas 
telecomunicações e, mais recentemente, no saneamento básico. Em 
função da História e dessas mudanças legislativas, o interesse dos 
doutrinadores sempre esteve muito voltado à análise da concessão de 
serviço público (e não de outra espécie desse modelo contratual). 
Esse interesse tem se intensificado ultimamente, com debates 
envolvendo a formalização dos contratos e seu regime jurídico. 
Discussões relevantes estão acontecendo agora, no momento de 
término de muitos contratos celebrados ou em decorrência de 
múltiplos pedidos de revisão das bases originais dos contratos em 
vigor. Além disso, não se pode deixar de reconhecer a importância de 
outros debates paralelos e intimamente relacionados à concessão de 
serviço público, como os que envolvem o conceito de ‘serviço público’ 
e a mudança no regime jurídico de sua exploração [...] e Noutras 

 
22 Mais precisamente 30 de dezembro de 2004, data da publicação e da entrada em vigor da Lei Federal 

nº 11.079/2004. 
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palavras, do ponto de vista jurídico, as razões políticas e econômicas1 
que levaram o Governo Federal a editar a Lei 11.079/2004 serviram 
para concretizar um movimento (jurídico), que já existia, de revisão do 
modo de relacionamento entre o público e o privado nas relações 
contratuais. Tanto faz sentido essa observação, que os modelos da 
Lei 11.079/2004 implicam a assunção de obrigação financeira de 
longo prazo por parte do parceiro público. O discurso da incapacidade 
de investimento do Estado, de grande apelo político, na verdade, 
encobriu o ambiente e as transformações jurídicas que conduziram à 
releitura do instituto da concessão. A Lei 11.079/2004, portanto, é 
muito mais o resultado das transformações jurídicas em curso (e 
mapeadas neste trabalho) que propriamente elemento de um 
programa de crescimento econômico. É obvio que a edição de lei 
tratando de aspectos contratuais de negócios de longo prazo com o 
Poder Público tem o positivo efeito de produzir um ambiente de maior 
segurança jurídica para a concretização de investimentos, na medida 
em que fixa regras para a prestação de garantias e para a 
contabilização pública de compromissos financeiros assumidos pelo 
Estado. Mas nem por isso é correto dizer que a Lei 11.079/2004 
inaugurou uma nova fase nas relações contratuais entre o público e 
privado. A visão mais adequada é aquela que vê na referida lei a 
resposta legislativa ao movimento de atualização das concepções 
tradicionais a respeito dos contratos administrativos. (MONTEIRO, 
2010, p. 12-13 e 138-139)  

 
 

É fato que, antes da publicação da Lei Federal nº 8.987/1995, já existia a 

concessão do serviço público no Brasil, bem como é fato que entre a vigência dessa 

lei e da Lei Federal nº 11.079/2004 foram publicadas diversas leis setoriais 

reformulando a participação estatal em vários serviços públicos. Entretanto, do ponto 

de vista do objeto deste trabalho, especificamente, nos interessa a análise dessas leis 

(Lei de Concessões e Lei das PPPs) como referências normativas no que tange ao 

relacionamento entre o ente público e o privado no âmbito contratual. 

A Lei Federal nº 11.079/2004 trouxe, ao cenário jurídico, regras relativas à 

licitação e à contratualização da denominada parceria público-privada (MALHEIROS, 

2005, p. 15-44). A partir da entrada em vigor dessa lei, ingressaram ao arcabouço 

legal mais dois tipos contratuais do regime de concessão, a concessão patrocinada e 

a concessão administrativa. 

Augusto Neves Dal Pozzo faz uma contextualização política e administrativa 

interessante sobre o nascimento das PPPs no Brasil:  

 

Em 15.01.1985, nascia a Sexta República Brasileira com a vitória de 
Tancredo neves sobre Paulo Maluf a disputa para o cargo de 
presidente. O candidato mineiro da oposição, contudo, ainda não seria 
eleito pelo voto popular reclamado no movimento das diretas do qual 
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era uma das eminentes lideranças, mas por maioria absoluta de votos 
de um Colégio Eleitoral formado por parlamentares. Morto antes de 
tomar posse, Tancredo deu lugar a José Sarney na Presidência da 
República. Da perspectiva jurídica, entretanto, o processo de 
construção da nova fase republicana do país não se completava 
simplesmente com a eleição indireta para presidente. Era fundamental 
que um novo pacto político e social fosse celebrado para inaugurar a 
desejada ordem jurídica democrática, afastando o regime retrógrado 
que vigia desde 1964, sobretudo a partir da Constituição de 1967. A 
missão, então, veio a ser cumprida com a promulgação da 
Constituição Federal de outubro de 1988, uma carta política herdeira 
dos princípios axiológicos do Estado Social de Direito e com notável 
ênfase na garantia de direitos e liberdades individuais dos cidadãos. 
Todavia, apesar da vitória democrática, a construção da nova ordem 
constitucional, que deveria ser alicerçada na atuação incisiva do 
Estado no intuito de promover a redução das desigualdades sociais, 
reclamavam a instrumentalização legal de mecanismos que pudessem 
auxiliá-lo no desenvolvimento desse desiderato. Nessa direção, seria 
fundamental à real concretização dos direitos sociais insculpidos como 
valores fundamentais do Estado Brasileiro o desenvolvimento e 
infraestrutura pública, posto que conferiria ao cidadão a adequada 
prestação de serviços públicos. Para realizar essa tarefa, desafiadora 
e incontestavelmente árdua de ser implementada, o estado precisaria 
contar com a colaboração do setor privado, que sem lhe retirar a 
titularidade da função, permitiria que fossem realizadas uma série de 
atividades em regime de plena colaboração. Dentro desse ambiente, 
foi editada e sancionada, em 13.02.1995, a Lei Federal 8.987, que 
tratou de disciplinar os institutos da concessão e da permissão da 
prestação de serviços públicos pela iniciativa privada, mantendo para 
o Estado a sua titularidade, atendendo as previsões constitucionais 
dos arts. 21 e 175 da Carta. O modelo de concessão criado no Brasil 
pela Lei 8.987/1995 foi elaborado no Reino Unido para delegar os 
serviços que não poderiam ser privatizados, tais quais os subsumíveis 
à Lei de Concessão nacional, por serem de titularidade do Estado: 
eram as chamadas user-fee PPPs, isto é, as parcerias público-
privadas que se remuneravam pela tarifa cobrada dos usuários, em 
oposição às availability-based PPPs, aquelas em que a Administração 
remuneraria diretamente o setor privado aguardar até 2004 para ser 
concebida no Brasil. Pelo menos na sua acepção original e mais 
difundida internacionalmente, as parcerias público-privadas já 
estavam sendo introduzidas timidamente no Brasil em 1995. Importa, 
desse modo, a ideia de que a legislação das PPPs desenvolveu-se no 
país no contexto de algumas reformas que exigiram da Administração 
Pública, para efetiva utilização do instrumento, um melhor 
aparelhamento orgânico em termos estruturais e uma visão que 
prestigiasse mais a obtenção de resultados do que um apego 
inconsciente e estéril à forma. (POZZO et al.,2014, p. 52-53). 

 
 

A definição de cada uma daquelas espécies de contratos administrativos veio 

descrita nos § 1º, § 2º e § 3º do art. 2º da Lei Federal nº 11.079/2004, conforme 

didaticamente é demonstrado no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Contratos administrativos de concessão 
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO 

Concessão patrocinada 

Concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei no 8.987/1995, 
quando envolver, adicionalmente à tarifa 
cobrada dos usuários, contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado 

Concessão administrativa 

Contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou 
indireta, ainda que envolva execução de obras 
ou fornecimento e instalação de bens 

Concessão comum 

Concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei no 8.987/1995, 
quando não envolver contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado 

           
         Fonte: SILVA (2015) 

 

Oportuna a transcrição do raciocínio de Marco Aurélio de Barcelos Silva sobre 
as espécies de concessão:  

 
Entre as duas espécies indicadas na legislação nacional – a 
concessão patrocinada e a concessão administrativa –, é bem simples 
confirmar a ‘natureza concessionária’ daquele primeiro tipo de parceria 
público-privada, até porque lhe foi preservado o mesmo objeto 
encontrado nas concessões de serviços públicos tradicionais, ora 
referidas como ‘comuns’, isto é, elas envolvem a transferência ao 
particular da exploração (ou melhor dizendo: da gestão) de serviços 
públicos. O diferencial, no âmbito das concessões chamadas de 
patrocinadas, assim, está no tal patrocínio ou complemento feito pelo 
Poder Concedente relativamente às tarifas cobradas dos usuários dos 
serviços explorados. O patrocínio é um componente da equação 
econômica principal da operação – a ser fixado caso a caso, conforme 
o nível de atratividade, ou não, do empreendimento vis-à-vis a geração 
de receitas tarifárias –, que leva à preservação, para todos os efeitos, 
da lógica do project finance. O patrocínio, em última análise, é uma 
fórmula jurídica engenhosa que permitiu a adoção de contratos de 
concessão para a gestão serviços públicos deficitários, antes fechados 
a esse tipo de arranjo negocial. Mas e sobre as concessões 
administrativas, como elas também poderiam aderir ao conceito de 
concessão? Para enfrentar essa questão, é preciso admitir que as 
concessões, mesmo as prestacionais, não são em si um modelo 
restrito à contratação da gestão de ‘serviços públicos’. O advento das 
PPPs, nesses termos, levou à uma percepção óbvia – embora até 
então latente – de que a concessão é uma categoria negocial e jurídica 
autônoma, um ‘gênero’ contratual com múltiplas aplicações, 
envolvendo tanto a gestão de atividades econômicas tarifáveis e 
divisíveis (os serviços públicos propriamente ditos), como qualquer 
outro empreendimento, mesmo não tarifável, não divisível e que 
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sequer fosse de titularidade exclusiva do Estado. O aspecto que faz 
da concessão administrativa espécie, e que permite visualizar a 
‘concessão’ como um gênero, não é outro senão a lógica econômica 
encontrada em uma e outra figura, é dizer: o fato de se tratar de um 
contrato envolvendo a gestão de um empreendimento em todas as 
suas frentes (lembre-se do ‘DBFO’), no qual o empreendedor é 
remunerado conforme o êxito na geração de utilidades para um 
público-alvo específico. O que acontece, na verdade é que, se nas 
concessões agora rotuladas de ‘concessões comuns’ pela Lei federal 
11.709/2004 o objeto do contrato envolvia serviços públicos e, de 
quebra, o pagamento do concessionário por meio de tarifas (ou tarifas 
mais patrocínio) cobradas das universalidade de usuários, nas 
concessões do tipo administrativa são admitidos quaisquer 
empreendimentos públicos, sendo o pagamento realizado, em 
princípio, pelo próprio Poder Concedente responsável pela 
contratação da sua ‘gestão’. (SILVA et al., 2015, p. 106-107) 

 

A partir da leitura desse dispositivo legal, é possível concluir que as espécies 

de contrato administrativo de concessão se diferenciam essencialmente em: (a) 

concessão remunerada exclusivamente por tarifa (concessão comum); (b) concessão 

remunerada por tarifa e por contraprestação pecuniária do parceiro público 

(concessão patrocinada); e (c) concessão exclusivamente remunerada pelo parceiro 

público (concessão administrativa). 

Augusto Neves dal Pozzo dá uma boa noção sobre a Lei das PPPs e seu 

conteúdo:  

 

O gênero das parcerias público-privadas, contudo, ainda não tinha 
contornos claros porque se confundia com sua única espécie 
disponível no ordenamento pátrio: a concessão da Lei 8.987/1995. 
Desse modo, exigia-se a edição de uma nova legislação que pudesse 
viabilizar novos arranjos contratuais mais interessantes para a 
Administração Pública que até então não eram juridicamente 
possíveis. Consequentemente, a criação dessas novas molduras 
inevitavelmente dialogaria com a Lei de Concessões, compondo o 
campo jurídico das parcerias público-privadas em sentido amplo. 
Então, em 30.12.2004, foi promulgada a Lei 11.079, conhecida 
vulgarmente como Lei das PPPs, na esteira das respectivas leis 
estaduais de Minas Gerais (14.868/2003) e São Paulo (11.688/2004), 
que anteciparam a legislação federal sobre a matéria. 
Fundamentalmente, a Lei de PPPs inovou ao criar dois novos 
contratos. De um lado, criou condições jurídicas para que a iniciativa 
privada assumisse o compromisso de investir para a implantação e 
operação de infraestrutura pública relativa não apenas aos serviços 
oferecidos aos usuários (uti singuli), como se dava nos termos da Lei 
8.987/1995, mas também para aquelas que fosse concernente à oferta 
de serviços para a própria Administração. Nesses casos, em que não 
há usuário e, por conseguinte, tampouco tarifa a ser cobrada 
(penitenciárias, fóruns judiciais, centros de atendimento ao cidadão 
etc.), a remuneração seria realizada diretamente por pagamentos da 
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Administração Pública. Criava-se a concessão administrativa (art.2º, 
2º). De outro lado, a Lei das PPPs aperfeiçoou o regime das 
concessões remuneradas pela combinação entre a tarifa cobrada dos 
usuários e o adicional de tarifa pago pela Administração, possibilidade 
prevista na lei de Concessões, com a diferença que por meio desse 
diploma legal, se permite a instituição de subsídios para complementar 
o sistema remuneratório da concessionária (art. 11). Todavia, se a 
alternativa já estava disponível juridicamente, em termos práticos 
ainda prescindia das mesmas condições oferecidas ao setor privado 
nas concessões administrativas para conferir-lhe a segurança 
necessária contra eventual inadimplemento do poder público. Fazendo 
proveito do mesmo sistema robusto de garantias (art. 8º), a Lei de 
PPPs nomeou de concessão patrocinada as concessões que tivessem 
pagamentos complementares do setor público realizados por meio de 
contraprestação do Estado (art. 2º, 1º). O mote da Lei das PPPs é, 
portanto, a geração de firmes e duradouros compromisso financeiros 
por parte do ente estatal contratante. Como o objetivo da parceria 
sempre demandará gastos significativos por parte da iniciativa privada 
(art. 2º, 4º), de um lado pretendeu-se, no esteio da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, impedir que o administrador público agisse 
com temeridade, comprometendo-se criar um cenário mais atrativo 
para o investimento privado, obrigando o Estado a oferecer garantias 
para os compromissos pecuniários que viesse a assumir (art. 8º), isso 
porque a iniciativa privada tem no retorno do capital investido, 
acrescido da margem de lucro projetada, a única motivação para uma 
contratação. A peculiaridade para a qual se deve atentar, sobretudo à 
medida que aumenta a influência do material estrangeiro no país, é a 
seguinte: aquilo que internacionalmente se entende e responde pelo 
nome de parcerias público-privadas, no Brasil pertence ao gênero das 
concessões, configurado pela combinação das Leis 8.987/1995 e 
11.079/2004. Nesse sentido, em termos positivos, a parceria público-
privada no direito brasileiro não se refere ao gênero, tal como ocorre 
no exterior, de parcerias firmadas genericamente entre o Estado e os 
particulares, mas tão somente a duas de suas espécies típicas, ou 
seja, as duas modalidades de concessão criadas pela Lei 
11.079/2004. (POZZO et al., 2014, p. 54-55) 

 

Do ponto de vista dos contratos de parceria, ao analisarmos uma potencial 

relação entre o Estado e o particular, em primeiro lugar, deve-se recorrer à farta 

legislação setorial específica: telecomunicações, portos, energia, comunicações etc., 

em seguida, para o tema específico deste estudo, à lei do transporte que, no caso, é 

a que trata da política nacional de mobilidade urbana (Lei Federal nº 12.587/2012). 

Sobre a definição de contratos de parceria, Carlos Ari Sundfeld escreve que:  

Nos contratos que, ao contrário, criem tais interesses e cuja execução 
se prolongue no tempo, surge o desafio de disciplinar a convivência 
entre os contratantes e de definir como se partilham as contribuições 
e responsabilidades para o atingimento dos objetivos, bem assim os 
riscos decorrentes do empreendimento [...]. (SUNDFELD, 2005, p. 18) 
 



36 

 

Assim, supondo que a Administração Pública se interesse por uma parceria a 

ser estabelecida com o setor privado e que essa parceria tenha como escopo o serviço 

de transportes, a primeira legislação a ser analisada é a Lei Federal nº 12.587/2012. 

Avaliados os preceitos e as diretrizes daquela lei setorial, a segunda medida é 

a análise do arcabouço legal que contemple a regulamentação dos contratos de 

parceria, nesse caso, a Lei de Concessões (Lei Federal nº 8.987/1995) e a Lei das 

PPPs (Lei Federal nº 11.079/2004). 

Dessa segunda medida, serão extraídas as seguintes hipóteses de 

contratualização: a) concessão comum; b) concessão patrocinada; e c) concessão 

administrativa. 

Naturalmente, a partir das definições expostas, a reflexão sobre qual contrato 

de parceria optar passa pela análise, essencialmente, do quanto aquele 

empreendimento dependerá de contraprestação pública. 

Se nenhuma dependência, a opção legal será a concessão comum; se uma 

dependência parcial, o contrato será o de concessão patrocinada; e, se houver 

dependência total, o contrato passa a ser o de concessão administrativa. 

A dúvida surge, entretanto, no caso dos serviços de transporte coletivo, nos 

quais a remuneração é essencialmente por tarifa, mas, ao longo da concessão, a partir 

da discricionariedade do poder concedente, o contrato passa a receber subsídios 

orçamentários. 

Essa possibilidade sempre foi factível desde a publicação e a entrada em vigor 

da Lei Federal nº 8.987/199523, mas, especialmente, nos serviços de transporte 

coletivo, essa opção se consolidou como algo não só factível, mas ordinário, a partir 

da entrada em vigor da Lei Federal nº 12.587/2012. 

Atualmente, as concessões comuns de transporte coletivo urbano são divididas 

em três hipóteses: a) as que ainda não são remuneradas complementarmente por 

subsídio orçamentário, mas que, em um futuro próximo, provavelmente serão24; b) as 

que já são remuneradas complementarmente por subsídio orçamentário; e c) as que 

são projetos futuros, em que emergirão futuros contratos de parceria e que, na 

 
23 Já tratamos sobre a possibilidade de subsídios em contratos de concessão comum na introdução 

deste trabalho. 
24 Essa afirmativa se dá por meio do raciocínio exposto nos capítulos anteriores, que demonstram a 

evolução dos serviços de transporte coletivo com a assunção de novas obrigações, tais como 
infraestruturas e, portanto, o aumento do custo do serviço, com o consequente aumento da tarifa de 
remuneração. 
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assinatura do contrato, já dependerão de complementação da remuneração por meio 

de subsídio orçamentário. 

Por esse motivo, existe a complexidade na escolha do melhor modelo de 

parceria em contratos dos quais o escopo seja o serviço de transporte coletivo. 

Dada a importância do tema, a seguir transcreveremos uma reflexão abordando 

os pontos de contato entre os modelos de contratos de parceria (concessões comum, 

patrocinada e administrativa), bem como a suas conversibilidades. Por fim, 

refletiremos sobre a real necessidade dessa eventual conversão nas hipóteses de 

contratos de parceria dos quais o escopo seja o do transporte público coletivo. 

 

2.2.1 Pontos de contato entre os contratos de parceria de PPP e os de concessão 

comum e a questão da conversibilidade entre os modelos 

 

Os modelos de concessão patrocinada e administrativa são uma evolução nas 

relações contratuais entre o público e o privado, na medida em que a Lei das PPPs 

se debruça mais minuciosamente sobre temas importantes para as relações 

contratuais complexas que envolvem as parcerias público-privadas. 

Temas antes tratados de forma mais superficial na Lei de Concessões 

receberam, com a Lei Federal nº 11.079/2004, tratamento especial, tais como os 

limites de valores e escopo que possam ser contratualizados pelo modelo de parceria 

público-privada, a repartição clara e objetiva de riscos entre os contratantes, as formas 

de contraprestação da Administração Pública, as condições para aporte de recursos, 

as garantias a serem concedidas ao privado em razão das obrigações pecuniárias 

contraídas pela Administração Pública etc. 

Não significa, todavia, que esses temas não poderiam ou não possam ser 

tratados em contratos de concessão comum, mas, em razão da falta de uma regulação 

mais clara – que ficou superada com a Lei das PPPs –, em regra, não são tratados 

com a devida profundidade nos contratos de concessão comum. 

Em seu artigo “Legislação de parceria público-privada no Brasil: aspectos 

fiscais desse novo modelo de contratação”, Vera Monteiro, após uma breve digressão 

sobre as PPPs em diversos países, nos apresenta uma boa noção das PPPs no Brasil:  

No Brasil a incorporação deste novo modelo é fato consumado. Ainda 
no governo Fernando Henrique Cardoso foi criada uma força tarefa no 
âmbito do Ministério do Planejamento para servir de central de 
inteligência a respeito de PPPs. Desde então, uma série de estudos 
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foi desenvolvida até a aprovação da Lei federal 11.079, de 30.12.2004, 
que instituiu normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito da Administração Pública. Um misto de Lei 
8.987/1995 e Lei 8.666/1993, com pitadas de modernidade, a lei 
reflete o debate em torno das PPPs. Além da esfera federal, os 
Estados de Minas Gerais (Lei 14.686, de 16.12.2003), Santa Catarina 
(Lei 12.930, de 4.2.2004), São Paulo (Lei 11.688, de 19.05.2004), 
Goiás (Lei 14.910, de 11.08.2004), Bahia (Lei 9.290, de 27.12.2004), 
Ceará (Lei 13.557, de 30.12.2004) e Rio Grande do Sul (Lei 12.234, 
de 13.01.2005) aprovaram leis estaduais sobre o tema. 
No total são oito leis, sendo uma federal e sete estaduais, que tratam 
explicitamente de parcerias público-privadas. Desde logo é possível 
afirmar que elas não são as únicas. A legislação brasileira já autoriza, 
há muito, negócios entre o Poder Público e a iniciativa privada. É 
correto, aliás, atribuir um sentido amplo ao termo e considerar como 
espécies de PPP os diferentes tipos de contratos celebrados entre a 
Administração Pública e o setor privado. Neste contexto estão 
inseridas a concessão de serviço público da Lei 8.987/1995, os 
contratos de gestão com organizações sociais (OSs) da Lei 
9.637/1998, os termos de parceria com organizações da sociedade 
civil de interesse público e as prestações de serviços, fornecimento de 
produtos e a construção de infraestrutura por particulares para a 
Administração, da Lei 8.666/1993. 
A novidade legislativa está na fixação deste conceito – parceria público 
privada- e na criação de um sentido estrito para o termo, antes 
inexistente. A Lei federal 11.079, de 30.12.2004, definiu: agora nós 
temos mais dois modelos de concessão no Brasil, além da concessão 
comum, da Lei 8.987/1995. São eles: 
(a) Concessão de serviços públicos ou de obras públicas onde haja 
contraprestação pecuniária a ser paga pelo concedente ao 
concessionário – trata-se da concessão patrocinada, que em tudo é 
idêntica à concessão típica (comum) da Lei 8.987/1995 (Lei de 
Concessões), a não ser pelo fato de que a remuneração do 
concessionário é feita em patê com recursos públicos. A diferença da 
comum é que neste modelo patrocinado o Poder Público assume 
obrigações financeiras para com o concessionário. Para normatizar 
esta específica característica desses contratos a lei determina a 
aplicação das regras das PPPs, as quais se somarão ao arcabouço da 
Lei de Concessões, que lhe é inteiramente aplicável.  
(b) Contrato de concessão cujo objeto é a prestação de serviços 
(públicos ou não) diretamente à Administração Pública, podendo o 
particular assumir a execução de obra, fornecimento de bens ou outras 
prestações – trata-se da concessão administrativa, que se diferencia 
do contrato típico de prestações de serviços da lei 8.666/1993 (Lei de 
Licitações e Contratações) porque neste modelo (1) o concessionário 
deve promover investimento em valor superior a R$20 milhões; (2) a 
contraprestação é sempre paga pelo poder concedente; (3) o prazo do 
contrato deve estar inserido no intervalo entre 5 e 35 anos; e (4) o 
objeto da prestação não pode se restringir à execução isolada de obra 
ou o fornecimento isolado de mão-de-obra ou bens, devendo estar 
diretamente associado ao serviço objeto da concessão administrativa. 
Para reger este específico modelo de concessão aplicam-se as regras 
da Lei das PPPs e, subsidiariamente, o disposto na legislação geral 
de concessões relativamente as cláusulas essenciais que contratos 
dessa natureza devem conter (art. 26 da lei 8.987/1995), bem como 
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as regras relacionadas à responsabilidade da concessionária (art. 25, 
caput, da Lei 8.987/1995), a autorização para contratação de projetos 
associados, acessórios e complementares (art.25, §§ 1º, 2º, 3º, da Lei 
8.987/1995), as regras para transferência da concessão ou do controle 
societário da concessionária (art. 27 da lei 8.987/1995), a autorização 
para concessionária dar em garantia nos contratos de financiamento 
os direitos emergentes da concessão (art. 28 da lei 8.987/1995), os 
encargos do poder concedente (art. 29 da Lei 8.987/1995), os 
encargos da concessionária (art. 31 da lei 8.987/1995), as regras de 
extinção da concessão e pagamento de indenização (arts. 35-39 da lei 
8.987/1995), bem como a autorização para que autores ou 
responsáveis economicamente pelos projetos básicos ou executivos 
possam participar da execução do contrato (art. 31 da lei 9.074/1995). 
A legislação brasileira de PPPs ou, em outros termos, a legislação 
brasileira que regula negócios de longo prazo entre a Administração 
Pública e o setor privado que, sob sua responsabilidade, assume com 
interesse de lucro atividade de interesse geral passou a contar com 
dois novos modelos. Ao lado daqueles já conhecidos e acima 
mencionados, agora temos a concessão patrocinada e a concessão 
administrativa. 
Num sentido estrito, portanto, contrato de parceria público-privada é 
contrato de concessão, em alguma de suas novas modalidades. 
Visam a contornar o problema da incapacidade de investir do Poder 
Público no curto prazo, tendo em vista a possibilidade de esses 
recursos existirem no longo prazo. Em poucas palavras, tanto a 
concessão comum quanto as neonatas patrocinada e administrativa 
servem para resolver um problema criado pela conjugação dos 
seguintes fatores: (a) necessidade de investimentos em curto prazo; 
(b) impossibilidade de Estado realizá-los com recurso orçamentários; 
e (c) suposição de que a iniciativa privada é capaz de suprir a 
incapacidade estatal. (MONTEIRO, 2005, p. 87-90) 

 

Desde a entrada em vigor da Lei das PPPs, temos claramente definido o 

conceito de parceria público-privada que, como dito no capítulo anterior e mais bem 

definido no texto acima, se consubstancia em concessão patrocinada e concessão 

administrativa, além da concessão comum de que trata a Lei Federal nº 8.987/1995. 

A partir dessas reflexões iniciais, surgem algumas dúvidas que merecem ser 

debatidas neste capítulo. A questão que se coloca é se, na hipótese de que uma 

concessão comum passe a ser remunerada permanentemente por contraprestação 

da Administração Pública parcial (concessão patrocinada) ou totalmente (concessão 

administrativa), haveria a possibilidade/necessidade de conversão desse modelo de 

concessão comum para um contrato de PPP? Se sim, como isso se daria? 

Essas questões, que já foram bastante enfrentadas pela doutrina, nos parecem 

estar superadas,  visto que o seu entendimento é o da possibilidade da conversão de 

um contrato de concessão comum em contrato cujo modelo seja o de parceria público-

privada. 
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Nesse sentido, ao discorrer sobre o tema, Carlos Ari Sundfeld esclarece a 

questão ao concluir pela possibilidade de conversibilidade entre os modelos de 

concessão comum e patrocinada: 

 
Em suma: não só é possível, como necessária, a transformação da 
concessão comum em patrocinada sempre que, no curso da execução 
daquela, a Administração pretenda substituir parte da receita tarifária 
do concessionário por um adicional de tarifa pago diretamente por ela. 
Para a transformação, deverão ser atendidas as exigências feitas pela 
Lei das PPPs para esse tipo de contratação. (SUNDFELD, 2005, p. 
36) 

 

Sobre a facultatividade da conversão, Rafael Wallbach Schwind se manifesta 

no sentido de que a subvenção de recursos públicos em contratos de concessão 

vigentes antes da Lei das PPPs, e com fundamento na Lei de Concessões, já seria o 

fundamento jurídico suficiente a sustentar a existência de concessões comuns com 

remuneração típica de concessão patrocinada sem a necessidade de obrigatória 

conversão das referidas modalidades: 

 
Disso decorre que não há propriamente uma obrigatoriedade na 
conversão de concessões comuns subsidiadas em concessões 
patrocinadas. Esse tema começou a envolver discussões a partir da 
edição da Lei nº 11.079/2004, quando parcela da doutrina passou a 
defender a possibilidade (ou até mesmo obrigatoriedade) da 
conversão de concessões comuns que recebam recursos públicos em 
concessões patrocinadas. Entretanto, como a aplicação de recursos 
públicos já era viável anteriormente, ela não passou a ser vedada fora 
das hipóteses das concessões patrocinada e administrativa. 
(SCHWIND, 2010, p. 215) 

 

Basicamente, a partir das doutrinas acima descritas, é possível se concluir que 

há uma tendência majoritária da doutrina sobre a possibilidade de que os contratos 

de parceria firmados sob o modelo de concessão comum possam ser convertidos em 

contratos sob o modelo de parceria público-privada. 

Por outro lado, ainda existem divergências sobre a obrigatoriedade da 

conversão na hipótese de que a concessão comum seja subsidiada. 

A nosso ver, a questão da obrigatoriedade da conversão está associada à 

frequência com a qual esse subvencionamento é praticado pela Administração Pública 

naquela determinada concessão. 
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Não é raro que concessões comuns recebam subsídios orçamentários25 ao 

longo da execução contratual. Entretanto, no âmbito da Lei Federal nº 8.987/1995, no 

nosso entendimento, esse subvencionamento deve ocorrer de forma pontual e por 

períodos determinados, o qual, obviamente, não poderá corresponder a todo o 

período do contrato. 

Um exemplo é a hipótese de, por um motivo macroeconômico, o poder 

concedente, numa determinada concessão, entender que o usuário não suportaria 

naquele ano um reajuste contratual num percentual estabelecido pela fórmula 

paramétrica maior do que o percentual de um determinado índice de inflação. 

Supondo que, hipoteticamente, naquele ano a fórmula paramétrica contratual 

estabeleça a necessidade de um reajuste tarifário da ordem de 8%, mas a inflação 

por um determinado índice tenha determinado um percentual inflacionário da ordem 

de 6%, é factível que, para aquele ano, o poder concedente opte por conceder o 

reajuste tarifário de 6% e decida subsidiar a diferença de 2% para o concessionário. 

Nesse exemplo, se, naquele mesmo momento, em que pese o subsídio 

orçamentário tenha sido concedido, o poder concedente estabelecer que no próximo 

ano o subsídio será cessado, seja por um reajuste tarifário a maior, seja pela redução 

de custos da operação, tal qual a suspensão de alguma obrigação da metodologia de 

execução do contrato, fica claro que aquele subvencionamento é temporário. 

A Lei das PPPs, a nosso ver, não inviabilizou o pagamento de subsídio tarifário 

em contratos de concessão comum, apenas possibilitou a conversão dos contratos, 

na hipótese de que o subsídio orçamentário passe a ser algo permanente no contrato. 

Por outro lado, também, não nos parece totalmente acertada a afirmativa de 

que a Lei de Concessões e a Lei das PPPs possam ser simétricas com a possibilidade 

de subvencionamento ordinário em seus contratos. Em verdade, embora 

concordemos com o fato de que a Lei das PPPs não proibiu o subvencionamento 

público em contratos de concessão comum, a perenidade dessa medida está 

diretamente associada à necessidade de conversão da natureza do contrato para o 

modelo de parceria público-privada. 

Como dito no começo deste capítulo, a Lei das PPPs sofisticou a relação 

contratual entre público e privado nos contratos de parceria, trazendo na minúcia uma 

 
25 Entendemos que as dúvidas sobre a possibilidade de concessão de subsídios orçamentários em 

sede de contratos de concessão comum estão suficientemente superadas neste trabalho. A 
conclusão é de que essa hipótese é válida. 
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série de temas relevantes que, no âmbito da Lei Federal nº 8.987/1995, são tratados 

de forma mais abrangente, ou seja, preservando mais a discricionariedade da 

Administração Pública quando da elaboração da relação contratual a ser concedida. 

Sob a diretriz de que as relações entre contratante e contratado nos contratos 

de parceria público-privada demandariam um nível de complexidade bem maior do 

que nos contratos de concessão comum, especialmente no que tange à remuneração 

do concessionário (tarifa + contraprestação ou somente contraprestação), o legislador 

se esmerou em criar limitações legais à utilização indiscriminada de contraprestações 

em sede de parcerias público-privadas. 

Note-se, por exemplo, os termos do art. 10, § 3º, da Lei das PPPs, que 

expressamente condiciona à autorização legislativa específica a contratação de 

concessões patrocinadas das quais a contraprestação supra 70% da remuneração 

paga ao concessionário. 

 
Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de 
licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do 
processo licitatório condicionada a: [...] § 3o As concessões 
patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 
remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública 
dependerão de autorização legislativa específica. [...]. (BRASIL, 2004, 
p. 6-7) 

 

Essa rigidez legal da Lei das PPPs faz sentido, na medida em que, no que diz 

respeito a contratos de longo prazo em que o período sobreponha diversos mandatos 

de agentes públicos, é natural que a lei queira proteger a higidez desses contratos, 

bem como paralelamente queira proteger o orçamento público, ao direcionar aquele 

atual mandatário do poder executivo a uma decisão compatível com os interesses 

legítimos do Estado naquela determinada concessão. 

Sobre a compatibilidade dos contratos de PPPs com a Lei de Reponsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000), oportuna a transcrição de trecho 

escrito por Vera Monteiro no artigo “Legislação de parceria público-privada no Brasil: 

aspectos fiscais desse novo modelo de contratação”:  

 

Tais demonstrações são necessárias e decorrem do art. 16 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que cria regras para a geração de qualquer 
despesa pública. A lei federal de PPP, por sua vez, impõe a 
necessidade de realização de estudo técnico, que será condicionante 
para a abertura de processo licitatório. Tal estudo deve conter: (a) a 
conveniência e oportunidade da contratação; (b) demonstrativo de que 
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as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo referido no §1º do art. 4º da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, havendo a obrigação de que seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, sejam compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 
despesa; (c) e, quando for o caso, demonstrativo de que os limites e 
condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal foram cumpridos – tema, este, que será 
enfrentado no tópico subsequente. Sobre este item (“c”) faremos 
reflexão mais adiante.  
O fato é que, além do estudo técnico, a lei ainda determina que: (a) 
seja elaborada estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos 
exercícios em que deva vigorar o contrato; (b) seja feita declaração do 
ordenador da despesa no sentido de que as obrigações contraídas 
pela Administração Pública no decorrer do contato são compatíveis 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e estão previstas na Lei 
Orçamentária Anual; (c) seja demonstrada a suficiência de fluxo de 
recursos públicos para o cumprimento, durante toda a vigência do 
contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pelo 
Poder Público; (d) e seu objeto seja incluído no Plano Plurianual em 
vigor no âmbito onde o contrato será celebrado. Em síntese, são os 
mesmos condicionantes já impostos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, no seu art. 16, para qualquer aumento de despesa pública. 
A Lei federal 11.079/2004 ainda traz duas regras limitadoras para a 
contratação de projetos de PPP.  
A primeira está no art. 22 e autoriza a União a celebrar contratos dessa 
natureza apenas quando a soma das despesas de caráter continuado 
derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, 
no ano anterior, a 1% da receita corrente líquida do exercício e as 
despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 anos subsequentes, 
não excedam a 1% da receita corrente líquida projetada para os 
respectivos exercícios.  
Para Estados e Municípios a lei federal não impôs, por via direta, o 
limite de envolvimento financeiro em contratos de PPP. Mas o faz de 
forma indireta, ao dizer que a União não poderá conceder garantia e 
realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios que se encontrem na mesma situação acima descrita (art. 
28). Pelo § 1º do art. 28, as esferas federadas devem encaminhar ao 
Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à 
contratação, as informações necessárias para análise das contas. 
Ainda há regra expressa dizendo que integram as despesas de cada 
um dos entes as da Administração indireta, dos respectivos fundos 
especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta 
ou indiretamente, pelo respectivo ente (§ 2º do art. 28). (MONTEIRO, 
2005, p. 104-105) 

 

Fato é, sem dúvida, que a Lei das PPPs propositalmente é mais bem preparada 

para regrar com maior responsabilidade a utilização de recursos públicos em sede de 

contratos de concessões público-privadas.  

Assim, ao se verificar que determinada concessão comum passa a deter a 

necessidade de subsídios orçamentários constantes e perenes ao longo da execução 
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contratual, é necessário que haja a conversão do contrato assinado sob o modelo da 

concessão comum, para um contrato sob os modelos da parceria público-privada. 

A partir de todas essas reflexões, é possível se concluir com rigor técnico que 

há possibilidade de conversão de contratos de parceria sob o manto da concessão 

comum em contratos de parcerias público-privadas, bem como que a necessidade da 

conversão está diretamente associada à frequência com a qual tem-se a aplicação do 

subsídio tarifário naquela determinada concessão comum, fazendo com que essa 

demanda seja vista caso a caso. 

 

2.2.2 Da efetiva necessidade de se converter a concessão comum de transporte 

público coletivo em concessão patrocinada 

 

Após as reflexões estabelecidas nos capítulos anteriores, é possível concluir 

que:  

 

a) os contratos de parceria dos quais o objeto seja a prestação de serviços de 

transporte público coletivo devem ser essencialmente remunerados pela 

denominada tarifa de remuneração. Esses contratos, por sua vez, em regra, 

devem estabelecer o mesmo valor monetário da denominada tarifa pública, 

razão pela qual a natureza jurídica desses contratos de parceria é a de 

concessão comum; e 

 

b) é possível a conversão da natureza jurídica dos contratos de parceria. Portanto, 

os contratos de concessão comum, por exemplo, podem ser convertidos em 

contratos de concessão patrocinada, desde que observados os pressupostos 

legais e de Direito Financeiro que diferenciam os institutos.  

 

Superadas essas duas importantes premissas, há de se verificar agora, neste 

capítulo, se, de fato, no âmbito dos contratos de parceria sob o regime de concessão 

comum do qual o objeto seja a prestação dos serviços de transporte público coletivo, 

há a necessidade de que eventualmente esses contratos sejam convertidos em 

contratos de parceria sob o regime de concessão patrocinada. 

Assim, a resposta mais correta nos parece a negativa. 
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Ponto relevante para essa discussão está no fato de que a Lei das PPPs 

expressamente prevê que a concessão comum é exclusivamente remunerada por 

tarifa, enquanto a concessão patrocinada é por um sistema híbrido, consistente no 

recebimento de tarifa paga pelo usuário e contraprestação pública pelo 

concessionário.  

 
Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 
§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou 
de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 
usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado. [...] 
§ 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, 
assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado. (BRASIL, 2004, p. 1) 
 
 

Aliás, no item 2.1 deste trabalho, tivemos a oportunidade de esmiuçar o tema e 

comprovar que a Lei da Mobilidade Urbana, em seu art. 9º, expressamente prevê a 

forma de remuneração das concessões de serviço público de transporte coletivo. 

Também é possível se extrair da lei que o preço contratual26 sempre é definido por 

meio da denominada “tarifa de remuneração”, o que nos permite concluir que o 

contrato de concessão de transporte público coletivo é remunerado por tarifa. 

Se é remunerado por tarifa, a conclusão lógica é de que o modelo jurídico a ser 

adotado é o da concessão comum. 

Por outro lado, a Lei da Mobilidade Urbana também permite que, em 

determinados momentos da concessão, sejam eles perenes, sejam transitórios, o 

valor monetário da tarifa de remuneração pode descolar-se do valor monetário 

cobrado do usuário, o que implicará numa imediata necessidade de aplicação de 

subsídios tarifários. 

Essa breve recapitulação dos temas anteriormente abordados neste trabalho 

nos leva à conclusão de que, essencialmente, existe um ponto de convergência 

significativo entre a concessão comum da qual o objeto seja o transporte coletivo de 

passageiros e a concessão patrocinada, que é a remuneração híbrida. 

 
26 O conceito de preço contratual já foi abordado no item 2.1 deste trabalho. 
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Vale dizer, a remuneração híbrida (tarifa + contraprestação pública), na 

concessão patrocinada, é algo axiomático, enquanto, na concessão comum de 

transporte público coletivo, é o que não é a regra (a regra é que o valor monetário da 

tarifa de remuneração seja o mesmo do cobrado do usuário), mas que pode acontecer 

frequentemente e perenemente ao longo da vigência do contrato de concessão. 

A partir desse ponto de convergência, a conclusão lógica seria a de que, 

portanto, quando se trata de objeto delegável do qual a remuneração se dará de forma 

híbrida, é natural que o modelo contratual seja o da concessão patrocinada.  

E é esse o ponto crucial deste capítulo. 

Em que pese, numa primeira análise, a potencial remuneração híbrida da 

concessão comum de transporte público coletivo dê a conotação de que o modelo 

concessório devesse migrar para a concessão patrocinada, existem minúcias na 

remuneração de cada modelo que fazem com que a conclusão seja diferente. 

Isso porque, como foi devidamente esmiuçado no item 2.1, a remuneração, na 

concessão comum de serviço de transporte público coletivo, se dá essencialmente 

pela cobrança da tarifa ao usuário, enquanto, na concessão patrocinada, a 

remuneração do contratado se dará sempre de forma hibrida, ou seja, parte por tarifa 

cobrada do usuário, parte por contraprestação a ser cobrada da Administração 

Pública.  

A diferença é sutil, mas importante. A tarifa de remuneração na concessão 

comum de transporte público coletivo reflete o preço contratual, ou seja, o valor 

monetário que é resultado do seu cálculo reflete todos os custos, investimentos e 

remuneração do operador, o que significa dizer que a “contraprestação” e até mesmo 

eventual “aporte de recursos” já compõem o valor monetário da tarifa de remuneração.  

Por outro lado, nas concessões patrocinadas, a contraprestação fica destacada 

do valor monetário da tarifa a ser cobrada do usuário. 

E essa distinção é muito relevante na medida em que, sabendo-se que aquela 

determinada concessão patrocinada demandará necessariamente contraprestação e 

até mesmo eventualmente aporte de recursos, ao longo de toda execução contratual, 

é natural que o legislador tenha dado especial atenção às formas de utilização desses 

dois institutos. 

Veja, por exemplo, as limitações tratadas no item anterior e somem a elas 

aquelas apresentadas no § 2º do art. 6º e no § 2º do art. 7º da Lei das PPPs. 
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Já no âmbito da Lei da Mobilidade Urbana, não se fala em institutos segregados 

denominados “contraprestação e aporte de recursos”, mas tão somente em “tarifa de 

remuneração”. 

Percebemos que as alternativas para a cobertura da diferença entre o valor 

monetário da tarifa de remuneração e da tarifa pública são dadas por espécies 

diferentes daquelas elencadas no art. 6º da Lei das PPPs. 

 
Art. 9o  O regime econômico e financeiro da concessão e o da 
permissão do serviço de transporte público coletivo serão 
estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de 
remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo 
resultante do processo licitatório da outorga do poder público. [...] 
§ 5o  Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, 
o deficit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, 
receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados 
intrassetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de 
beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, 
instituídos pelo poder público delegante. (BRASIL, 2004, p. 5-6) 
 
 

O ponto de convergência entre a contraprestação da Lei das PPPs e da tarifa 

de remuneração da Lei da Mobilidade Urbana está exclusivamente na possibilidade 

de utilização de verbas do Tesouro para complementação da remuneração devida ao 

concessionário.  

Entretanto, a diferença entre ambos, além de toda complexidade regulatória 

que envolve a contraprestação e a tarifa de remuneração, está essencialmente no fato 

de que a contraprestação é algo certo e previsível de ocorrer na execução do contrato 

de concessão patrocinado. Por outro lado, o subsídio orçamentário da Lei da 

Mobilidade Urbana é incerto e imprevisível, mas plenamente factível de ocorrer 

ordinariamente. 

O mesmo se dá com o instituto de aporte de recursos da Lei das PPPs, na 

medida em que, no âmbito das concessões comuns de transporte público coletivo, 

esse valor é calculado dentro da composição do cálculo da tarifa de remuneração que, 

por sua vez, é amortizado ao longo de toda execução contratual. 

As próprias características do transporte público coletivo não exigem, em regra, 

o aporte prévio de recursos antes do início da operação, já que, muitas vezes, essas 

operações podem ser realizadas enquanto a infraestrutura é melhorada e adaptada, 

o que possibilita a cobrança de tarifas desde o início da execução contratual.  
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Na hipótese de que esse aporte de recursos prévio no âmbito das concessões 

comuns de transporte público coletivo tenha de ser realizado antes do início da 

operação, caberá ao concessionário fazer esse investimento antes do início da 

remuneração pelo recebimento da tarifa do usuário, podendo receber subsídio 

orçamentário nesse período por meio da tarifa que será exclusivamente subsidiada, 

desde que essa hipótese conste expressamente do edital de concorrência ou de 

posterior aditivo contratual27. 

Não nos parece que as regras da Lei da Mobilidade Urbana sejam menos 

rígidas do que as regras da Lei das PPPs no que tange à responsabilidade fiscal pelo 

manuseio dos recursos públicos. A nosso ver, as restrições legais pela utilização dos 

institutos da Lei das PPPs e da Lei da Mobilidade Urbana guardam a exata proporção 

da importância desses institutos no âmbito do respectivo contrato de parceria.  

Vale lembrar que mesmo o subsídio orçamentário de que trata a Lei da 

Mobilidade Urbana deve seguir regras orçamentárias específicas, tais como a 

previsão na Lei Orçamentária Anual, o que, de certa, forma, viabiliza os “freios e 

contrapesos” entre o poder executivo e o poder legislativo para uma melhor utilização 

daqueles recursos públicos. 

Basicamente, quando falamos da necessidade de aplicação de subsídios 

tarifários em concessões de serviço público, não há como fugir da análise simultânea 

do cumprimento das regras ligadas ao Direito Financeiro, já que se trata de recursos 

advindos do orçamento público. 

Ainda que não seja o foco central deste trabalho, nos parece oportuno esmiuçar 

um pouco mais a questão, delineando minimamente as exigências legais para o 

pagamento de subsídios tarifários nas concessões de transporte público coletivo. 

Nessa tema, particularmente, recomendo a leitura do artigo “Subsídio a 

investimento em concessões e PPPs”, escrito por Maurício Portugal Ribeiro e Gabriel 

Galípolo, que, de forma didática e objetiva, esmiúçam um tema recorrente em sede 

de concessões, mas de difícil enfrentamento.  

Desse artigo, se extrai uma distinção importante sobre subsídio e 

contraprestação, a saber:  

 
Subsídio é um conceito econômico e pode ser utilizado para qualquer 
caso em que um ente (geralmente, mas não necessariamente, o 

 
27 Não trataremos minuciosamente dessa hipótese aqui, pois não se trata de tema relevante a este 

trabalho. 
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Estado) paga parcialmente ou totalmente por uma utilidade a ser 
usufruída por um terceiro. 
É nesse sentido que é comum falar-se em “subsídio tarifário” (quando, 
por exemplo, o Estado paga ao prestador de um serviço público, 
parcela do custo do serviço para reduzir o valor da tarifa ao usuário 
desse serviço); ou subsídio cruzado (quando, por exemplo, um usuário 
custeia parte do serviço a ser provido a outro usuário); ou, ainda 
“subsídio para investimento”, quando, por exemplo, um ente 
governamental transfere recursos para uma empresa estatal ou 
privada para realizar investimentos em uma infraestrutura para a 
prestação de serviços públicos. 
É possível, contudo, verificando as circunstanciais de uso do conceito 
“contraprestação” e do de “subsídio”, constatar uma diferença 
relevante. 
O conceito de contraprestação se refere geralmente a pagamento e 
contrato bilateral, sinalagmático, e, aponta, portanto, para alguma 
proporcionalidade entre as obrigações das partes: entre, de um lado, 
o pagamento; e, de outro, o serviço prestado, ou o título ou direito 
sobre bem que foi transferido pelo contrato. 
Já o conceito de subsídio aponta geralmente para a cobertura de 
custos, para um apoio financeiro dado por um ente estatal para tornar 
viável a realização de empreendimentos ou obras de interesse público 
ou a prestação de serviços de interesse ou utilidade pública. 
(RIBEIRO; GALÍPOLO, 2012, p. 7) 

 

A partir da definição desses conceitos, fica claro que, quando se trata de 

concessão comum em transporte público coletivo regido, portanto, pela Lei Federal nº 

12.587/2012, em especial em razão do seu art. 9º, § 5º, a natureza jurídica dos 

pagamentos do poder concedente à concessionária é o de subsídio (necessário à 

cobertura parcial do custeio da tarifa de remuneração). 

Tratando-se, pois, de subsídio orçamentário, deve-se seguir as regras impostas 

pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.987/1995, art. 19 da Lei Federal nº 4.320/1964 e art. 

26, da Lei Complementar nº 101/2000, que dizem, basicamente, da exigência de lei 

especial para o repasse dos recursos orçamentários. 

Nesse ponto, poderia se gerar alguma dúvida sobre a aplicação do art. 17 da 

Lei Federal nº 8.987/1995 – Lei de Concessões, da qual a redação mais atual se deu 

por alteração legislativa provocada pela Lei Federal nº 9.648/1998, que aborda a 

questão da desclassificação de proposta em concorrências públicas em que o 

proponente necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente 

autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Esse dispositivo trata do 

que Marçal Justen Filho denominou de “proposta condicionada”, ou seja, de proposta 

cuja eficácia dependa da ocorrência de evento futuro e incerto. Veja o que diz o 

referido doutrinador:  
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Segundo regra geral aplicável às licitações, serão desclassificadas 
todas as propostas condicionadas, assim interpretadas aquelas 
subordinadas a evento futuro e incerto, será ela inválida e defeituosa. 
O art. 17 da Lei nº 8.987 cuida de modalidade específica de condição 
inadmissível. Trata-se da necessidade de o poder público adotar 
alguma providência, sem a qual a proposta não produzirá efeitos ou 
não será exequível. A desclassificação será cabível tanto quando o 
licitante expressamente exteriorizar a condição como quando esse 
condicionamento for implícito ou inerente à execução da proposta. 
Portanto, poderá aplicar-se a desclassificação inclusive às hipóteses 
de erro do licitante. Poderão existir situações em que o licitante supõe 
existir um certo benefício e elabora sua proposta na pressuposição de 
que aquelas vantagens efetivamente existem. Isso é suficiente para a 
desclassificação da proposta. Não se faz necessária uma vontade 
perfeita e definida, orientada no sentido de introduzir a condição. Aliás, 
se fosse essa a vontade legislativa, nem teria sentido o art. 17. É que 
bastaria aplicar as regras gerais acerca da admissibilidade de 
propostas, do que deriva a exclusão de qualquer proposta elaborada 
sob condição [....]. (JUSTEN FILHO, 2003, p. 250-251)  

 
 

Portanto, o art. 17 da Lei de Concessões, mesmo após alteração legislativa 

específica, não teve o condão de proibir a aplicação de subsídios orçamentários, mas, 

sim, de evitar a contratualização de propostas sem lastro econômico factível de 

posterior execução. 

Sobre a questão da aplicação do art. 17 da Lei de Concessões, Rafael 

Wallbach Schwind esclarece: 

 

De um lado, o subsídio estatal deve, em princípio, estar à disposição 
de todos os interessados na prestação do serviço. Trata-se de 
previsão decorrente do artigo 17 da Lei nº 8.987/95. Não é possível 
que o Estado condicione a concessão de um subsídio à circunstância 
de determinado concorrente ser o vencedor da licitação, excluindo-se 
qualquer outro interessado. Assim, a aplicação de um subsídio estatal 
deve, em princípio, estar prevista já no edital da licitação destinada a 
conceder determinado serviço público. Isso não impede, contudo, a 
instituição de subsídios estatais no curso de uma concessão, desde 
que devidamente justificada. É plenamente viável, por exemplo, que o 
Estado complemente a remuneração do prestador a fim de compensar 
as perdas derivadas de um benefício tarifário instituído 
supervenientemente – o que decorre da aplicação do artigo 35 da Lei 
nº 9.074/95, conforme examinado no Capítulo II. O mesmo pode 
ocorrer em função da criação de qualquer encargo adicional ou 
redução de vantagens do concessionário (por exemplo, antecipação 
de obras, redução do prazo contratual, entre outros). A ideia de 
subsídio estatal está relacionada, portanto, a viabilização de um 
arranjo segundo parâmetros definidos pelo Estado. No caso de um 
benefício tarifário, o parâmetro consiste numa limitação do valor da 
tarifa, mas pode haver outras imposições relacionadas a prazos, 
investimentos, entre outras. (SCHWIND, 2010, p. 204) 
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Nesse caso, sem prejuízo de uma discussão mais aprofundada que se pode 

extrair do artigo indicado acima, nos parece que essa exigência demanda, 

basicamente, a observância pelo poder concedente da indicação dessa obrigação nas 

Leis Orçamentárias Anuais ao longo de toda a concessão, ou especificamente nos 

anos em que o subsídio se faça necessário já que, como esclarecido no item 2.1 deste 

trabalho, o pagamento do subsídio poderá variar de ano a ano, de acordo com a 

discricionariedade do poder concedente. 

Não bastasse isso, sob o ponto de vista do Direito Financeiro, o pagamento do 

subsídio orçamentário nos contratos de concessão dos quais o objeto seja o 

transporte público coletivo está protegido por duas leis especiais, a saber: a) a lei 

prévia à concorrência, que autoriza a delegação do serviço sob a modelagem de 

concessão e sob a égide da Lei Federal nº 12.587/2012; e b) a própria Lei Federal nº 

12.587/2012 (Lei da Mobilidade Urbana), que expressamente determina o uso da 

ferramenta do subsídio tarifário na hipótese de déficit entre os valores monetários da 

tarifa pública e da tarifa de remuneração. 

Assim, ainda que haja uma discussão importante na doutrina sobre a questão 

do subsídio orçamentário no Direito Financeiro, no caso particularmente das 

concessões comuns de transporte público coletivo, essas problemáticas estariam 

superadas pelos argumentos acima expostos. 

Por todos esses motivos, não parece oportuna, nem tampouco obrigatória, a 

conversão dos contratos de parceria sob o modelo de concessão comum do qual o 

objeto seja o serviço de transporte público coletivo em concessão patrocinada, na 

hipótese de que haja subsídio orçamentário ou aporte de recursos naquela concessão 

comum. 

Superada essa questão, resta a discussão sobre a possibilidade de inclusão de 

garantias ao contratado pelas obrigações financeiras assumidas pelo poder 

concedente em sede de execução contratual nas concessões comuns de transporte 

público coletivo. E esse assunto, ponto crucial deste trabalho, será tratado 

minuciosamente no próximo capítulo. 
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2.3 Da Possibilidade de previsão de garantias pelo poder concedente nos 

contratos de parcerias 

 

A questão das garantias de execução contratual a serem prestadas pelo poder 

concedente em concessões não é nova, vem desde 1995, com a entrada em vigor da 

Lei Federal nº 8.987/1995. Entretanto, apesar da sua factibilidade, a aplicabilidade 

dessas garantias não teve a adesão que o legislador esperava, nem tampouco a 

doutrina se debruçou suficientemente de forma mais esmiuçada sobre o tema. 

É compreensível, já que as denominadas concessões comuns, em regra, não 

demandariam obrigações pecuniárias diretas do poder concedente28 e, portanto, o 

risco de inadimplência de alguma obrigação desse tipo ficaria em segundo plano. 

Ser pouco utilizada, ou melhor, ser aparentemente pouco necessária, não 

significa que a possibilidade de inclusão de garantias em contratos de concessão 

comum como obrigação do poder concedente não exista ou não seja factível. 

Neste capítulo, será demonstrado não só que a possibilidade de exigência 

contratual dessas garantias existe do ponto de vista legal, como também a sua 

utilização na prática existe e é plenamente factível. 

Para tanto, será necessária uma digressão sobre o processo legislativo que 

culminou na edição da Lei Federal nº 8.987/1995 e uma abordagem específica sobre 

a Lei Federal nº 11.079/2004. A partir do entendimento sobre esses dois diplomas 

legais, será possível extrair a real intenção do legislador no momento da inserção dos 

dispositivos que tratam das garantias nessas leis. 

Em primeiro lugar, por uma questão didática, será tratada a Lei Federal nº 

8.987/1995, denominada “Lei de Concessões”. 

 

2.3.1 O tema das garantias no âmbito do processo legislativo que culminou na Lei 

Federal nº 8.987/1995 

 

O objetivo da Lei Federal nº 8.987/1995 é regulamentar os regimes de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos de que trata o art. 175 da 

Constituição Federal promulgada em 1988. Por esse motivo, os projetos de lei que 

tratam do tema tiveram início em 1990.  

 
28 Essa afirmativa é abordada detalhadamente no item 2.2 deste trabalho. 
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Quando em trâmite no Senado Federal, era reconhecido como Projeto de Lei 

nº 179/1990; na Câmara dos Deputados, por sua vez, era identificado como Projeto 

de Lei no 202/1991. 

A primeira redação do que seria a futura Lei de Concessões, de autoria do, à 

época, Senador Fernando Henrique Cardoso29, continha 25 dispositivos, dos quais o 

inciso VIII do art. 21 fazia menção à facultatividade de exigência de cláusula de 

performance bond a ser requerida do concessionário no futuro contrato de concessão, 

a critério do poder concedente. 

Importante a descrição do referido dispositivo: 

 
Art. 21. [...] 
VIII – o poder concedente poderá, a seu critério e conforme ficar 
expressamente previsto no contrato de concessão, exigir uma 
garantia (performance bond) do fiel cumprimento, pelo 
concessionário, das obrigações do contrato de concessão, 
constituindo, todavia, o contrato de concessão, em princípio, a 
garantia do poder concedente; [...] (BRASIL, 1991, p. 20) 
 
 

Vale o registro de que o art. 12 daquele projeto, que trazia em seu bojo “as 

cláusulas essenciais do contrato de concessão”, em nenhum dos seus incisos tratou 

de garantias, tal qual, como se verá mais a frente. Atualmente, é tratado no inciso V 

do art. 23 da Lei Federal nº 8.987/1995. 

 

Art. 12 São cláusulas essenciais do contrato de concessão: 
I – o objeto, a área e o prazo da concessão; 
II – o modo, a forma e as condições de prestação do serviço; 
III – os direitos e obrigações do concedente e do concessionário; 
IV – os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do 
serviço; 
V – as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o 
concessionário, sua forma de aplicação e a autoridade competente 
para impô-las; 
VI – a retribuição do capital e o procedimento para a revisão dos custos 
e das tarifas; 
VII – as hipóteses de rescisão contratual, de encampação e de 
reversão da concessão; 
VIII – as indenizações, quando for o caso; 
IX – a prorrogação do contrato, desde que prevista na lei autorizadora 
e no edital de licitação; 
X – a forma de fiscalização dos métodos e práticas de execução do 
serviço; 
XI – a exigência de publicação do balanço do concessionário; 

 
29 Extrai-se do processo administrativo que o texto que saiu do Senado Federal passou por críticas e 

sugestões dos juristas Celso Antônio Bandeira de Mello e José Afonso da Silva. 
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XII – o foro e modo amigável de solução das divergências contratuais, 
inclusive mediante juízo arbitral. (BRASIL, 1991, p. 20) 
 
 

Já em trâmite na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 202/1991, por 

meio da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP), solicitou o 

apensamento de outros seis projetos de lei com temas a ele associados: 

 

a) Projeto de Lei nº 4.203/1989, do Senhor Deputado José Santana de 

Vasconcellos, que “institui as normas do Sistema Nacional de 

Transportes Coletivos Urbanos de Passageiros” (e seus apensos – PL 

no 870/1991 e PL no 2594/1992); 

b) Projeto de Lei nº 363/1991, do Senhor Deputado Prisco Viana, que 

“dispõe sobre o regime de tarifas dos concessionários de serviços 

públicos de energia elétrica e dá outras providências” (e seu apenso – 

PL no 2305/1991); 

c) Projeto de Lei nº 1.459/1991, do Senhor Deputado Nelson Bornier, que 

“dispõe sobre concessão, permissão e autorização para serviços 

rodoviários interestaduais e internacionais de transporte coletivo de 

passageiros” (e seu apenso – PL no 2344/1991); 

d) Projeto de Lei nº 1.640/1991, do Senhor Deputado Jackson Pereira, 

que “dispõe sobre a política tarifária dos serviços públicos de 

competência da União”; 

e) Projeto de Lei nº 2.513/1992, do Senhor Deputado Luiz Tadeu Leite, 

que “regulamenta prazos de cobrança das tarifas pelas empresas 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos”; e 

f) Projeto de Lei nº 2.611/1992, do Senhor Deputado Matheus Iensen, que 

“veda a cobrança de sobretaxas e de emolumentos por parte das 

empresas públicas e das empresas concessionárias de serviços 

públicos e dá outras providências”.30 

 

A partir do apensamento desses diversos projetos, surge, como consequência 

do parecer emitido pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio (COEIC) – que 

 
30 Posteriormente, apenas o Projeto de Lei nº 363/1991 foi desapensado e seguiu trâmite próprio, em 

razão do entendimento de que tratava de matéria específica e não de cunho geral. 
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propunha e viabilizava o substitutivo ao projeto de lei do Senado Federal – nova 

minuta com conteúdo mais próximo daquilo que se tornaria, afinal, o texto da Lei 

Federal nº 8.987/1995. 

Esse substitutivo, após tramitação pelas Comissões de Economia, Indústria e 

Comércio (COEIC); Viação e Transportes (COVIT); e Desenvolvimento Urbano e 

Interior (CODUI), bem como após todos os demais trâmites legais, se consolida na 

redação final do Projeto de Lei nº 202-F/1991. 

Dessa redação final, se extrai a permanência dos termos do inciso V do art. 23 

da Lei Federal nº 8.987/1995. 

O novo projeto de lei é, então, encaminhado ao Senado Federal, que aprova o 

substitutivo com vetos parciais ao texto encaminhado pela Câmara dos Deputados31. 

Desses vetos, interessa mais de perto, para este trabalho, o veto ao art. 12, 

que, naquela oportunidade, era transcrito no projeto de lei da seguinte forma: “Art. 12. 

É vedado, ao poder concedente, estabelecer privilégios tarifários que beneficiem 

segmentos específicos de usuários do serviço concedido, exceto se no cumprimento 

de lei que especifique as fontes de recursos” (BRASIL, 1995b, p. 1917). 

Mais importante do que o texto do dispositivo vetado, são as razões de veto 

apresentadas pelo Senado Federal à época do veto, cujos termos são de suma 

importância para este trabalho transcrever: 

 

Razões do veto 
O impropriamente denominado tratamento privilegiado representa, na 
totalidade das vezes, medida de cunho eminentemente social, que 
traduz formas compensatórias de distribuição de rendas através de 
preços públicos, tendo por motivação os elevados princípios de justiça 
social que dimanam da Constituição. 
Acaso convertido em lei o dispositivo ora vetado, teria ele o condão de 
revogar (Art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1942) as leis que veiculam esses subsídios sociais por não conterem 
elas a respectiva fonte de recursos, com graves consequências para 
as classes menos favorecidas da população. 
Assim, essas pessoas teriam, de inopino, sacrificadas suas rendas 
familiares, ao ter que arcar, por exemplo, com o pagamento de tarifas 
de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo às mesmas tarifas 
pagas pelos usuários de renda mais elevada; pessoas portadoras 
deficiência física e aposentados se veriam privados da gratuidade das 
tarifas de transportes coletivos. 
Ademais, TAL MODALIDADE DE PROTEÇÃO DO 
CONCESSIONÁRIO ENCONTRA SEDE, MAIS ADEQUADA NO 
CONTRATO DE CONCESSÃO, NO QUAL DEVEM SER 

 
31 Com esses vetos, é aprovada Lei Federal nº 8.987/1995. 
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CLARAMENTE DEFINIDOS OS “DIREITOS, GARANTIAS E 
OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE E DA 
CONCESSIONÁRIA” (ART. 23, V, DO PROJETO), QUE 
NATURALMENTE INCLUEM TODAS AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 
DESTA ÚLTIMA. (BRASIL, 1995b, p. 1917) 

  

Ao rechaçar os direitos estabelecidos ao concessionário no dispositivo vetado, 

o legislador não pretendeu, em verdade, retirar um direito do futuro concessionário, 

mas evitar uma espécie de “pleonasmo” no texto legal; e o mais importante é que, 

para justificar essa medida, o legislador deixou claro que haveria, naquela minuta, 

outro dispositivo que teria o condão de preservar todos os direitos e garantias da 

concessionária, sendo esse dispositivo justamente o inciso V do art. 23 do então 

projeto de lei.  

Frise-se, na última frase daquela razão de veto, a seguinte afirmativa: “[...] que 

naturalmente incluem TODAS as medidas de proteção desta última [concessionária] 

[...]”. 

Desse novo texto, surge finalmente o art. 23, do qual o escopo é a definição 

das cláusulas essenciais do contrato de concessão, que, em seu inciso V, apresenta 

a menção à concessão de garantias por parte do poder concedente e da 

concessionária, a saber: 

 

[...] aos direitos, garantias e obrigações do Poder Concedente e da 
concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis 
necessidades de futura alteração e expansão do serviço e 
consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação das 
instalações [...]. (BRASIL, 1995a, p. 5) 

 

Assim, pela leitura do processo administrativo legislativo que culminou na Lei 

de Concessões, nos parece que toda a lógica legislativa na construção do inciso V do 

art. 23 foi no sentido de que as garantias de que trata esse inciso se referem às 

garantias a serem concedidas, tanto pelo poder concedente em sede de cumprimento 

de obrigações financeiras assumidas contratualmente, quanto pela concessionária, 

também para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais por ele assumidas. 

A ideia de abordar o processo legislativo acerca da construção do tema das 

garantias na Lei de Concessões se dá pela falta, na doutrina brasileira, de uma 

abordagem mais especifica sobre esse tema. 
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O que se vê é que há um protagonismo nas discussões que envolvem a 

concessão de garantias ao privado no âmbito da Lei das PPPs. É possível citar 

diversas doutrinas, mas não é o caso para este trabalho. 

Por outro lado, o tema da prestação de garantias ao privado no âmbito da Lei 

de Concessões, quando tratado, o é superficialmente, muitas vezes se limitando à 

afirmação de sua não possibilidade sem nenhuma reflexão mais aprofundada sobre o 

assunto, por esse motivo, a opção por não trazer aqui essas referências. 

 

2.3.2 O tratamento legal das garantias no âmbito da Lei Federal nº 11.079/2004 
 

Diferentemente da análise minuciosa feita ao processo administrativo, que 

culminou na publicação da Lei Federal nº 8.987/1995, neste capítulo, a análise do 

trâmite do processo legislativo que culminou na Lei Federal nº 11.079/2004 serviu 

apenas para confirmar que o tema das garantias a serem concedidas pelo poder 

concedente é algo abordado desde a primeira minuta do projeto de lei. 

Aliás, ao contrário do projeto de lei que culminou na Lei Federal nº 8.987/1995, 

que teve início no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 2.546/2003, que deu origem à 

Lei Federal nº 11.079/2004, teve início na Câmara dos Deputados32, tendo sido 

nomeado como relator o, à época, Deputado Paulo Bernardo. 

Vale dizer, diferentemente do que ocorreu no processo legislativo que culminou 

na Lei Federal nº 8.987/1995, no qual a referência à garantia como cláusula essencial 

do contrato foi incluída ao longo do processo e por emenda bem posterior, o Projeto 

de Lei nº 2.546/2003, desde a sua primeira versão, enviada pelo Poder Executivo, já 

continha em seu texto previsão expressa de possibilidade de concessão de garantias. 

Essa cláusula, todavia, ao longo do processo, sofreu diversas alterações e sua 

versão final surgiu da redação dada pelo substitutivo decorrente da Emenda nº 3, 

proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 

Dessa última versão do projeto de lei, já se extrai o texto do art. 8º, que 

constaria posteriormente da Lei das PPPs. 

Art. 8o As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração 
Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser 
garantidas mediante:  
I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 
167 da Constituição Federal; 
II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

 
32 Ressalte-se que o projeto de lei é de autoria do Poder Executivo. 
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III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras 
que não sejam controladas pelo Poder Público; 
IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições 
financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal 
criada para essa finalidade; 
VI – outros mecanismos admitidos em lei. 
Parágrafo único.  (VETADO). (BRASIL, 2004, p. 5) 

 

Nem poderia ser diferente, já que a concessão de garantias pela Administração 

Pública nos contratos de parceria sob a modelagem da parceria público-privada é um 

dos pressupostos da própria idealização da lei. 

A ideia da Lei das PPPs, desde a sua concepção, era a criação de novos 

modelos jurídicos de contratos de parceria que viabilizassem a remuneração ao 

contratado de forma híbrida, ou seja, pagamento do preço do contrato parte por 

remuneração da Administração Pública e parte por meio de tarifa cobrada do usuário 

(concessão patrocinada) e contratos de parceria cuja remuneração se daria, 

exclusivamente, pela Administração Pública (concessão administrativa). 

Em ambos os casos, uma premissa indelével é a de que haveria remuneração 

por parte da Administração Pública (parcial ou total). Por essa razão, o efeito imediato 

dessa lógica seria a assunção por parte do contratado de um risco significativo ao 

empreendimento, na medida em que uma eventual inadimplência do poder 

concedente poderia causar sérios prejuízos à execução do contrato e, via de 

consequência, ao serviço público concedido. 

A obrigação de concessão de garantias, pelo contratante, se tornou tema 

fundamental no que futuramente viria a ser a atual Lei Federal nº 11.079/2004. 

A reflexão desenvolvida neste capítulo e no capítulo anterior serve, justamente, 

para demonstrar que o tema das garantias teve abordagens diferentes no processo 

legislativo que culminou nas Leis Federais nº 8.987/1995 e nº 11.079/2004 justamente 

porque as premissas que balizaram essas leis eram diferentes. 

O protagonismo do tema garantia na Lei das PPPs se dá, justamente, porque 

todo o modelo de contrato de parceria que envolve essa lei pressupõe a concessão 

de garantias hígidas em razão da assunção de maior risco pelo contratado no que 

tange ao tipo de remuneração dos contratos. 

Todavia, a coadjuvância do tema garantias na Lei de Concessões, 

pressupondo-se um menor risco do contratado em razão da sua remuneração, não 
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implica não existência ou não possibilidade da concessão dessa garantia, mas apenas 

limita sua utilização para “se” e “quando” houver necessidade. 

No próximo capítulo, será possível abordarmos com maior clareza esse 

raciocínio, a fim de demonstrar que admitir a factibilidade de concessão de garantias 

em contratos de concessão comum não implica descaracterização das condições para 

a concessão de garantias da Lei das PPPs, mas apenas viabiliza a utilização desse 

instituto nas concessões comuns em casos excepcionais.   

 

2.3.3 A garantia nas concessões comuns de transporte público coletivo para o 

cumprimento das obrigações assumidas pelo poder concedente 

 

A reflexão realizada nos capítulos anteriores nos traz a conclusão de que é 

incontroverso o entendimento de que as obrigações pecuniárias assumidas pela 

Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderão ser 

garantidas na forma prevista no art. 8º da Lei Federal nº 11.079/2004. 

Por outro lado, há dúvidas legítimas sobre se o texto do inciso V do art. 23 da 

Lei Federal nº 8.987/1995, especialmente no que tange à palavra garantias, se 

aplicaria às garantias de execução contratual das obrigações da Administração 

Pública a serem concedidas pelo poder concedente ao concessionário. 

 
Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as 
relativas: [...] 
V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da 
concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis 
necessidades de futura alteração e expansão do serviço e 
consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos 
equipamentos e das instalações; [...] (BRASIL, 1995a, p. 5) 
 
 

A proposta, a seguir, é que as dúvidas surgidas sobre a aplicação do inciso V 

do art. 23 da Lei de Concessões sejam sanadas a partir de uma leitura contextual do 

dispositivo, avaliando todo o espírito da Lei de Concessões, bem como cotejando-o 

com o espírito da Lei das PPPs. 

Há uma diferença fundamental de premissas entre o modelo de contrato de 

parceria da concessão comum e os modelos de contratos de parceria das concessões 

patrocinadas e administrativas. 

Essa diferença fundamental se resume no que se denomina de alocação de 
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riscos. Isso porque é próprio da concessão comum que os riscos do empreendimento 

sejam suportados pelo concessionário. E quando está se falando de riscos, estamos 

falando basicamente dos riscos de remuneração. 

Sobre o assunto, oportuna a lição de Marçal Justen Filho sobre risco e 

remuneração nas concessões comuns, antes mesmo da publicação da Lei das PPPs:  

 
II.2.2.5.2) ‘Risco’ e remuneração: A exteriorização mais direta do risco 
do concessionário relaciona-se com a tarifa. O risco é ‘precificado’ não 
apenas na acepção de comportar uma avaliação financeira, mas 
também no sentido de integrar-se no valor da tarifa. Isso significa que, 
quanto maior o risco do concessionário, tanto mais elevada será a 
tarifa. A incerteza sobre o custo necessário à efetiva obtenção dos 
benefícios pretendidos pelo empresário se traduz em custo de 
transação, o que significa que o empresário transfere para o preço as 
incertezas e inseguranças que entranham sua atividade. 
Tal evidencia que ampliação do risco o concessionário é incompatível 
com a realização do objetivo da tarifa módica. Se uma das finalidades 
essenciais da delegação é assegurar a prestação do serviço público 
mediante tarifas módicas, uma decorrência inafastável é a ponderação 
do risco a ser atribuído ao concessionário. 
II.2.2.6) A extensão do risco e o método de remuneração do 
concessionário 
Grande parte das considerações anteriormente realizadas neste 
estudo desembocam na discussão sobre o método de remuneração 
do concessionário. A insistência sobe a pluralidade de configurações 
da concessão se reflete precisamente nesse tópico. Essa constatação 
se obtém não apenas pela análise das disputas no âmbito do Direito 
comparado, mas também pelas dúvidas existentes no âmbito próprio 
do Direito brasileiro. Um dos ângulos essenciais do tema reside na 
forma de remuneração do particular, o que envolve (indiretamente) 
uma avaliação sobre a natureza política do instituto e sobre a extensão 
dos riscos atribuídos ao concessionário. (JUSTEN FILHO, 2003, p. 78) 

 

Reflexo disso é que, ao conceituar a concessão comum na Lei Federal nº 

8.987/1995, o legislador deixa claro essa afirmativa: 

 

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: [...] 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, 
feita pelo Poder Concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco 
e por prazo determinado; [...] (BRASIL, 1995a, p. 1) 

 

Aliás, as três únicas vezes em que a palavra risco é citada no texto legal da Lei 

de Concessões é para definir concessão de serviço público, concessão de serviço 

público precedida da execução de obra pública e permissão de serviço público e, em 

todas as oportunidades, para deixar claro que a execução dos contratos será por conta 
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e risco do contratado. 

E essa premissa legal faz todo o sentido, na medida em que, essencialmente, 

as concessões comuns surgiram para ser remuneradas exclusivamente por tarifa, 

sem nenhum tipo de contraprestação por parte do poder concedente. 

Se, na relação bilateral e sinalagmática entre o poder concedente e o 

concessionário, o pressuposto é o de que o maior risco de descumprimento de 

obrigações essenciais se dê por parte do concessionário, é natural que se dê menos 

importância à exigência de concessão de garantias por parte do poder concedente 

nesses contratos. 

Em sentido oposto, é o espírito da Lei das PPPs que emerge dois modelos de 

contratos de parceria cujo pressuposto básico é o de que haverá, sem sombra de 

dúvidas, contraprestação do poder concedente ao longo do contrato. 

Na Lei das PPPs, a preocupação com uma alocação adequada de riscos 

contratuais é tão relevante que aparece no texto legal, tanto na descrição das 

diretrizes que devem nortear a contratação da parceria público-privada quanto nas 

cláusulas dos próprios contratos de parceria público-privada: 

 

Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas 
as seguintes diretrizes: [...] 
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; [...] 
 
Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada 
atenderão ao disposto no Art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, no que couber, devendo também prever: [...] 
III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a 
caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica 
extraordinária; [...]. (BRASIL, 2004, p. 2) 

  

Se daquelas relações contratuais bilaterais e sinalagmáticas há sempre 

obrigações relevantes e essenciais por parte do poder concedente (obrigação 

relacionada ao pagamento das contraprestações pecuniárias), é natural que os 

contratos detenha a previsão de concessão de garantias por parte do poder 

concedente. 

Tanto é que a Lei das PPPs guarda capítulo próprio (art. 8º), exclusivamente, 

para tratar das garantias a serem prestadas pela Administração Pública em razão da 

assunção das obrigações pecuniárias nos contratos de parceria público-privada. 

Até aqui, a partir da lógica estabelecida nos parágrafos anteriores, fica fácil 

entender por que se deu tanta ênfase à concessão de garantias pela Administração 
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Pública nos contratos de parceria público-privada e, por outro lado, se deu um papel 

de coadjuvância à prestação de garantias pela Administração Pública nas hipóteses 

de contratos de concessão comum. 

Entretanto, o fato de que as garantias no âmbito dos contratos de concessão 

comuns sejam menos relevantes ao contrato, não significa que essas garantias não 

tenham sido previstas pelo legislador e tampouco que não sejam factíveis de serem 

concedidas no âmbito desses contratos de concessão. 

Aliás, fosse o objetivo do legislador da Lei de Concessões de proibir a 

concessão de garantias por parte do poder concedente, teria ele negado 

expressamente, bem como essa discussão constaria do processo legislativo. 

O que se extrai do processo legislativo é justamente o contrário. Conforme se 

verifica do item 2.3.1 deste trabalho, as primeiras versões do projeto de lei que 

culminou na Lei Federal nº 8.987/1995 abarcavam dispositivo específico que tratava 

tão somente – claramente – da garantia a ser concedida pelo concessionário. 

Na sequência do processo administrativo, o projeto de lei foi sofrendo 

modificações, e aquele artigo foi excluído e substituído pelo inciso V do art. 23 do que 

se tornou, posteriormente, a lei publicada. 

Mesmo a eventual afirmativa de que não seria possível a concessão de 

garantias pelo poder concedente em contratos de concessão comum, pelo fato de que 

os riscos do negócio seriam atribuídos especificamente ao contratado, não se 

sustenta. 

As reflexões elaboradas ao longo deste trabalho comprovam que os contratos 

de concessão comum também são passíveis, em algum momento, de remuneração 

por meio de subsídios orçamentários e, por esse motivo, também são contratos 

sujeitos a, em determinado momento, absorverem riscos maiores por parte das 

obrigações do poder concedente. 

Sobre esse ponto, relevante a lição de Marçal Justen Filho, que, mesmo antes 

da publicação da Lei Federal nº 11.079/2004, já escrevia no sentido de que, se os 

contratos administrativos são mutáveis e se essa mutabilidade pode trazer riscos ao 

concessionário, nada proíbe que o contratado possa ter garantido cumprimento dessa 

obrigação:  

 
IV.6.2.3) Limitação do poder de modificação unilateral [...] 
A ilimitação do dever-poder de alteração unilateral dos contratos seria 
incompatível com os postulados de um Estado Democrático de Direito. 
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Importaria, de resto, tamanho risco para o contratado que a 
Administração Pública nunca lograria encontrar parceiros para tanto – 
ou, no mínimo, produziria elevação de custos de ordem a lesionar o 
interesse público. Por fim, tornaria inútil a prévia realização de 
licitação. É o que abaixo se explicitará.  
A superioridade do interesse público sobre o privado não autoriza o 
espezinhamento do particular. O interesse particular, ainda que deva 
ceder passo ao coletivo, não pode ser ignorado. Reside nesse ponto 
uma diferença fundamental entre Estados democráticos e totalitários, 
afirmada no curso deste século. Em um Estado democrático, a 
Administração Pública não pode ignorar o interesse privado, ainda que 
se reconheça a superioridade do interesse público. Logo, mesmo a 
efetiva existência de interesse público não legitima o sacrifício 
incondicionado do interesse privado. A maior comprovação reside no 
instituto da desapropriação por interesse público – autorizada 
constitucionalmente, mas condicionada a prévia e justa indenização. 
Por isso, não se admite que o Estado imponha alterações contratuais 
como bem entender, mediante pura e simples invocação da existência 
de um interesse público. 
Esse princípio se retrata na distinção entre cláusulas contratuais 
mutáveis e regras imutáveis no contrato administrativo. O tema 
relaciona-se com o princípio da intangibilidade do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato administrativo. Portanto, há 
garantias intocáveis, assegurando ao contratado o direito a uma 
compensação econômico-financeira para fazer face a modificações 
contratuais. Por fim, tornar-se-ia inútil o procedimento licitatório prévio. 
Se a Administração Pública pudesse modificar radicalmente os termos 
da contratação, o objeto contratual acabaria distinto daquele licitado. 
Logo, a licitação não teria cumprido sua função constitucional de 
selecionar a proposta mais vantajosa com observância do princípio da 
isonomia. Aliás, não é por outro motivo que não se admite diversidade 
entre o conteúdo do contrato e as condições do ato convocatório da 
licitação.  
IV.6.2.4) Garantias ao contratado  
As considerações acima efetivadas já demonstram o equívoco de 
supor que contrato administrativo autoriza o Estado a subjugar o 
particular. O regime jurídico do contrato administrativo, em um Estado 
de Direito Democrático, abarca todos os princípios que delimitam o 
poder estatal. Compreende garantias que impedem a atuação abusiva 
e compensam patrimonialmente o contratado pelas modificações 
introduzidas unilateralmente pela Administração Pública. (JUSTEN 
FILHO, 2003, p. 168-169). 

 

No que tange ao tema central, ou seja, as concessões comuns cujo escopo 

seja o transporte público coletivo de passageiros, há ainda mais clara a necessidade 

de concessão de garantias por parte do poder concedente, pois, como visto, a lei 

setorial, denominada Lei da Mobilidade Urbana, trouxe em seu bojo diversos 

elementos que tornaram muito mais complexa a relação contratual daquela 

concessão, especificamente trazendo muitos riscos ao contratado ao longo da 

execução contratual. 
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Resumidamente, a afirmação de que é cabível a prestação de garantias por 

parte do poder concedente em contratos de concessão comum parte do seguinte 

raciocínio: 

 

a) A afirmativa de que os contratos de concessão comum são executados 

sempre por conta e risco do contratado não é absoluta, há exceções em 

que a remuneração do contratado pode ser feita por subsídio 

orçamentário e, nesses casos, em que pese não seja a regra, a alocação 

dos riscos sofre uma alteração, tornando factível a necessidade de 

prestação de garantias por parte do poder concedente; 

 

b) O processo legislativo que culminou na publicação da Lei Federal nº 

8.987/1995 demonstra claramente que a intenção do legislador, em 

nenhum momento, foi a de proibir a hipótese de concessão de garantia 

pelo poder concedente. Pelo contrário, o trâmite legislativo e as 

manifestações ao longo do processo levam ao entendimento de que a 

prestação de garantias é factível, inclusive, em razão da leitura do inciso 

V do art. 23 da Lei Federal nº 8.987/1995; e 

 

c) Especialmente no que tange aos contratos de concessão comum dos 

quais o objeto seja a prestação de serviços de transporte público 

coletivo, de onde as diretrizes e regras contratuais se extraem, 

essencialmente da Lei Federal nº 12.587/2012, a necessidade de 

prestação de garantias pelo poder concedente se demonstra ainda mais 

necessária, pois a alocação de riscos se assemelha muito à da Lei das 

PPPs, inclusive, no que tange à remuneração do concessionário. 

 

A par de todas as reflexões deste capítulo, é possível concluir que a lógica da 

prestação de garantias pelas partes em contratos de parceria está associada, 

diretamente, ao risco que cada parte assume na execução daquele determinado 

contrato. 

Nos contratos de parceria público-privada, sejam eles o de concessão 

patrocinada, sejam os de concessão administrativa, sempre haverá contraprestação 

do poder concedente, seja ela integral (concessão administrativa), seja parcial 
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(concessão patrocinada). Por isso, é natural que a lei recomende sempre a concessão 

de garantias por parte da Administração Pública nesses tipos de contratos (art. 8º da 

Lei das PPPs). 

Por outro lado, nos contratos de concessão comum, a remuneração por parte 

do poder concedente é uma exceção temporária, razão pela qual a garantia não é 

uma exigência legal.  

A nosso ver, a grande diferença entre a Lei das PPPs e a Lei de Concessões 

é que, na primeira, há uma recomendação expressa de prestação dessas garantias, 

e nesta última há permissão de que essas garantias venham a existir na hipótese de 

que se verifique que aquele determinado contrato de concessão comum demonstre 

uma absorção de maior risco ao contratado. 

No caso das concessões comuns de transporte público coletivo, sob a 

perspectiva das diretrizes e regras impostas pela Lei da Mobilidade Urbana, sempre 

haverá a absorção de maior risco pelo contratado. A dinâmica da remuneração (tarifa 

pública x tarifa de remuneração) pressupõe uma variação de riscos ao longo do 

contrato33, razão pela qual a prestação de garantias por parte do poder concedente 

se torna relevante para o contratado. 

Mesmo que a Lei de Concessões, no inciso V do art. 23, diga que a cláusula 

da garantia seja uma cláusula “essencial”, não nos parece que, no caso da garantia, 

seja uma cláusula obrigatória. A essencialidade parte da premissa da necessidade, 

ou seja, caso haja riscos por parte do contratado, a cláusula da garantia passa a ser 

essencial, do contrário, a cláusula de garantia não se torna necessária. 

Conclui-se que, nos contratos de concessão comum de transporte público 

coletivo cujos objeto e remuneração trazem mais riscos ao contrato, a aplicação da 

regra prevista no inciso V do art. 23 se torna, de fato, essencial àquele contrato de 

parceria. 

Portanto, é factível, do ponto de vista legal, a afirmativa de que é possível que 

o poder concedente inclua cláusulas de garantias a serem prestadas por ele para 

assegurar o cumprimento de obrigações assumidas em concessões comuns, 

especialmente o cumprimento de obrigações para pagamento de subsídios 

 
33 Como explicado no item 2.1, ao longo da execução do contrato de concessão comum, em 

determinados momentos, o valor monetário da tarifa de remuneração poderá ser igual ao valor 
monetário da tarifa pública, razão pela qual não haverá riscos significativos ao contratado. 
Entretanto, essa dinâmica pode ser alterada, caso em que poderá haver déficit tarifário e 
necessidade de aplicação de subsídio orçamentário. 
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orçamentários.
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2.4 Hipóteses práticas da previsão de garantias em sede de contratos de 

concessão comum de transporte público coletivo 

 

A par de todo o raciocínio que foi construído ao longo deste trabalho, em 

especial, ressaltamos a demonstração de que as concessões comuns que possuem 

como objeto o transporte público coletivo de passageiros detêm uma característica 

diferente de outras tantas concessões comuns, pois a lei setorial que a regula (Lei 

Federal nº 12.587/2012) lhe traz traços remuneratórios mais semelhantes aos da 

concessão patrocinada, que, por sua vez, é regulada pela Lei Federal nº 11.079/2004. 

Todavia, embora o raciocínio natural fosse o de que os contratos de parceria 

que abarquem a delegação de transportes público coletivos devessem ser modelados 

pela concessão patrocinada, ficou também demonstrado que esse escopo se amolda 

melhor ao modelo da concessão comum. 

Para que o modelo de concessão comum se torne o melhor, entendemos que 

resta superar a questão da possibilidade de concessão de garantias de execução 

contratual ao privado, principalmente em relação às obrigações pecuniárias 

assumidas pelo poder concedente ao longo da execução. 

No capítulo anterior, nos debruçamos justamente sobre esse tema específico 

e, esmiuçando inclusive o processo legislativo que culminou na publicação da Lei 

Federal nº 8.987/1995, concluímos pela possibilidade de concessão de garantias da 

execução contratual ao parceiro privado, no que se refere às obrigações pecuniárias 

assumidas pelo poder concedente ao longo da vigência do contrato de concessão 

comum. 

Agora, mais do que a construção do raciocínio jurídico para validação dessa 

ideia – principal objetivo do trabalho de conclusão de curso – a intenção é de, neste 

capítulo, demonstrar que, a par dessa discussão jurídica, na prática começam a 

emergir editais de concorrência e contratos de concessão aditados que detêm esse 

tipo de garantia de execução das obrigações contratuais pecuniárias assumidas pelo 

poder concedente. Vamos trazer alguns casos selecionados para a análise. 

O foco é específico na temática das garantias de execução contratual das 

obrigações pecuniárias assumidas pelo poder concedente, demonstrando que, a par 

de todo arcabouço legal existente, na prática, os editais de concorrência pública que 

têm como escopo a delegação dos sistemas de transporte coletivo sobre pneus já 

exigem a prestação dessas garantias pelo poder concedente, tendo em vista a 
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necessidade de viabilização econômico-financeira desses projetos, como forma de 

mitigar os riscos e diminuir os custos associados a esses empreendimentos. 

Vale dizer que são editais que exigem dos concessionários volumes de 

investimentos significativos no início e no decorrer da concessão, inicialmente 

remunerados exclusivamente por tarifa, mas que, dada a sua longevidade ao longo 

de sua execução, provavelmente migrarão para um sistema híbrido em que a receita 

advirá tanto da tarifa cobrada dos usuários (na dicção da Lei da Mobilidade Urbana, 

“tarifa pública”) quanto dos subsídios orçamentários34. 

Assim, a previsão de garantias de que o privado possa se valer na hipótese de 

inadimplência da obrigação pecuniária contratual, a serem concedidas pelo poder 

concedente, torna o projeto mais atrativo aos eventuais partícipes da concorrência e, 

por que não dizer, mais vantajoso ao poder concedente, na medida em que as 

propostas apresentadas pelos concorrentes tendem a ser mais competitivas. Em 

suma: a precificação do risco da contratação cai quando o edital prevê o futuro 

contrato de mecanismos que previnam a inadimplência por parte do poder 

concedente, assegurando a justa remuneração do capital investido. 

Além da descrição contextual de cada caso, vamos tratar mais minuciosamente 

dos mecanismos de garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 

abordando, inclusive, o possível acesso automático a valores públicos na hipótese de 

inadimplemento da obrigação pecuniária contratual.  

 

2.4.1 Termo Aditivo nº 13/2021 ao Contrato de Concessão EMTU/SP nº 020/1997 – 

Estado de São Paulo – Sistema de BRT (Bus Rapid Transit) – Região 

Metropolitana de São Paulo 

 

Em 23 de março de 2021, o Governo do Estado de São Paulo firmou, por meio 

da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) e da Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. (EMTU/SP), o Termo Aditivo 

nº 13/2021 ao Contrato de Concessão EMTU/SP nº 020/1997, com vistas à 

prorrogação antecipada desse contrato de concessão, por meio das prerrogativas da 

 
34 Sobre a remuneração (tarifa de remuneração X tarifa pública e subsídio orçamentário) no contrato 

de concessão comum de transporte público coletivo, vide o item 2.1 deste trabalho. 
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Lei Estadual nº 16.933/201935, da qual o escopo é a concessão na área de operação 

que compreende os Municípios de Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do 

Campo, Santo André, São Paulo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – todos 

integrantes da Região Metropolitana de São Paulo –, a operação, a conservação, a 

manutenção e a implantação dos investimentos em frota e infraestrutura de 

mobilidade, compreendendo a prestação dos serviços de transporte coletivo 

metropolitano e considerando o sistema  integrado pelo corredor São 

Mateus/Jabaquara e a Linha Diadema/Brooklin, o sistema composto pelas linhas 

alimentadoras e complementares ao sistema de BRT (Bus Rapid Transit) e a criação 

de um novo sistema denominado BRT ABC integrado pelo corredor São Bernardo do 

Campo/Tamanduateí e a sua extensão até o Terminal Sacomã. 

Esse complexo e moderno sistema de transporte, que, mais do que a operação 

de transportes sob pneus, envolve a construção e a operação integrada de todo um 

sistema de mobilidade urbana (muito em linha com toda a evolução descrita como 

premissa ao longo deste trabalho), envolveu, por via de consequência, a confecção 

de robusto termo aditivo com mais de 350 páginas e 100 cláusulas, todas focadas em 

regular adequadamente os serviços que vão advir dessa prorrogação antecipada. 

Como foco principal, que norteou todas as cláusulas inseridas no referido 

aditivo contratual, duas premissas importantes foram desde o início perseguidas, 

quais sejam: a) a adequação e a modernização de um contrato inicialmente firmado 

no ano de 1997 às regras e às diretrizes estabelecidas pela Lei da Mobilidade 

Urbana36; e b) a adoção das exigências estabelecidas pela lei estadual de prorrogação 

contratual antecipada37. 

Regras caras à nova Lei da Mobilidade Urbana foram inseridas naquele aditivo 

contratual, tais como a regulação de indicadores de desempenho da concessionária, 

direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária, sanções e 

penalidades, regras para soluções de controvérsias etc. 

Interessa-nos, entretanto, mais de perto para os fins deste trabalho, as regras 

destinadas à regulação do que o aditivo denominou de garantia pública. 

 
35 Trata-se da primeira prorrogação antecipada do Estado de São Paulo, com base na Lei Estadual nº 

16.933/2019. Essa lei estadual é tratada minuciosamente no item 2.5 deste trabalho. 
36 Lei Federal nº 12.587/2012. 
37 Lei Estadual nº 16.933/2019. 



70 

 

Esse instituto, por sua vez, vem descrito na cláusula 14.9 (Anexo A) do termo 

aditivo e está inserido no contexto da cláusula 14, que trata da remuneração geral a 

qual norteará o contrato de concessão a partir de sua prorrogação. 

Tratar da garantia pública no mesmo capítulo de que se trata da remuneração 

geral da concessionária é natural, pois, em um novo contrato tão intenso em Capital 

Expenditure (CAPEX) e Operational Expenditure (OPEX) de infraestrutura, há uma 

consequente alteração dos parâmetros de valor da tarifa de remuneração, que tende 

a aumentar significativamente mais do que o comumente praticado para cobrança ao 

usuário. 

Nesse caso, em atenção à diretriz da modicidade tarifária, é natural também 

que haja um descolamento da tarifa de remuneração calculada e da tarifa pública 

praticada ao usuário38, o que, nos termos da Lei da Mobilidade Urbana, por sua vez, 

gera a necessidade de aplicação de subsídio tarifário ao projeto. 

Com o subsídio tarifário, emerge significativo risco de default39 das obrigações 

de pagamento por parte do poder concedente e, com ele, surge o que se denomina 

de riscos associados ao projeto. 

Para se mitigar esses riscos, os contratantes (concessionária e poder 

concedente) entenderam que o ideal seria acordar no termo aditivo, em cláusula 

própria (cláusula 14.9 do aditivo contratual), as garantias públicas a serem concedidas 

pelo poder concedente, bem como as suas regras de aplicação. 

Naquela cláusula, ficou consignado que, no caso de inadimplemento por parte 

do poder concedente de suas obrigações pecuniárias, caberá à concessionária as 

seguintes garantias públicas em ordem sequencial:  

a) a obrigação expressa de o poder concedente, anualmente, adotar todas as 

medidas ao seu alcance para viabilizar os recursos orçamentários 

necessários ao cumprimento das obrigações previstas para aquele 

determinado ano;  

b) na hipótese de que o orçamento não seja suficiente ao cumprimento da 

obrigação, a concessionária poderá valer-se dos valores depositados no 

que se denominou de conta de ajuste da concessão40; 

 
38 Sobre a diferença conceitual entre tarifa de remuneração e tarifa pública, vide o item 2.1 deste 

trabalho. 
39 Significa o não pagamento de uma dívida, de um compromisso financeiro. 
40 A conta de ajuste da concessão é tratada na cláusula 56 do aditivo contratual no 13/2021 (Anexo B) 

e é uma conta especialmente criada para o depósito das receitas acessórias e receitas de 
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c) via de consequência, na hipótese de não suficiência para a quitação do 

débito, a concessionária poderá suspender o recolhimento dos valores 

destinados à conta de ajuste da concessão; 

d) mantendo-se em aberto valores inadimplidos pelo poder concedente e não 

sendo suficientes as medidas anteriores, a concessionária poderá 

suspender o recolhimento da denominada taxa de fiscalização devida à 

EMTU/SP, que corresponde a 3,86% incidentes sobre a receita auferida 

mensalmente pela concessionária; e 

e) como medida mais drástica ao eventual default das obrigações pecuniárias 

do poder concedente, a concessionária poderá se valer da receita auferida 

pela EMTU/SP decorrente de outros contratos sob a sua gestão.    

 

Por fim, na hipótese de não solução ao adimplemento do pagamento do 

subsídio tarifário e de outras obrigações pecuniárias por parte do poder concedente, 

a concessionária poderá, sem prévia anuência do poder concedente, suspender os 

investimentos contratuais vincendos, desde que preservadas as condições mínimas 

de prestação do serviço concedido. 

Trata-se de garantias públicas complexas que visam à manutenção da higidez 

das obrigações assumidas pelas partes no contrato de concessão comum firmado por 

ambas e que estão alinhadas com todo o propósito defendido neste trabalho, como 

por exemplo a necessidade de concessão de garantias pelo poder concedente como 

forma de mitigar os riscos associados aos projetos de concessão comum em 

transporte público coletivo. A relação público-privada se torna mais complexa a partir 

da modernização decorrente da inserção de obrigações, direitos e diretrizes 

estabelecidos pela lei setorial de mobilidade urbana.   

 

2.4.2 Aditivo ao contrato de concessão do serviço de transporte coletivo de 

passageiros por ônibus no Município de Nova Lima/MG 

 

 
empreendimentos associados decorrentes do projeto, bem como dos valores de descontos por 
eventual não cumprimento dos indicadores de desempenho da concessionária. 
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Outro caso a ser analisado e que comprova a tese defendida neste trabalho é 

o da concessão de transporte coletivo de passageiros do Município de Nova Lima, no 

Estado de Minas Gerais. 

O referido contrato foi celebrado em 20 de fevereiro de 2004, entre aquela 

Prefeitura Municipal e a empresa PH Transportes e Construções Ltda., decorrente do 

Edital de Licitação nº 004/03. O prazo inicial para execução do contrato foi de 15 anos, 

com a previsão da possibilidade de prorrogação por igual período. 

A primeira análise que se pode fazer desse contrato é a do momento em que 

foi celebrado. O contrato foi assinado em momento anterior à promulgação da Lei da 

Mobilidade Urbana41, de modo que seus principais conceitos e institutos não foram 

incorporados desde o início do contrato por essa questão temporal. 

Nesse sentido, vale destacar que o contrato de concessão dos serviços de 

transporte coletivo urbano de Nova Lima foi celebrado em uma lógica mais simples e, 

portanto, retrógrada, se comparada à regulação trazida pela nova lei setorial. 

Para comprovar esse fato, é preciso observar os dispositivos contratuais dos 

Capítulos VI e VII (Anexo C), que trataram, respectivamente, da cobrança da tarifa e 

da remuneração dos serviços, bem como dos aspectos da tarifa. 

Dessa maneira, conforme disposto na cláusula 32ª (Anexo C), a concessionária 

seria remunerada por meio da receita arrecadada pela cobrança de tarifa paga pelo 

usuário, nos moldes do modelo clássico das concessões comuns. 

Ao dispor especificamente sobre a tarifa, o contrato de concessão de Nova 

Lima estabeleceu, na cláusula 33ª (Anexo C), que a fixação da tarifa seria de 

responsabilidade do prefeito. Para isso, deveria considerar as características técnicas 

do serviço e as necessidades de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

contratual, e ainda haveria a possibilidade para diferenciação da tarifa a depender dos 

custos específicos para o atendimento aos diferentes segmentos de usuários. 

Para fixação da tarifa, a cláusula 34ª (Anexo C) dispôs que o prefeito levaria 

em conta os custos unitários da concessionária, que seriam apurados por meio da 

aplicação de índices e preços unitários, com fundamento em estudos técnicos 

elaborados pela prefeitura para manter o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão, tendo como base os coeficientes da denominada planilha de apropriação 

 
41 Lei Federal nº 12.587/2012. 



73 

 

de custos operacionais da proposta apresentada pela concessionária quando da 

participação no processo licitatório. 

Na mesma linha de garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, a cláusula 35ª do contrato originário (Anexo C) dispôs que as tarifas 

poderiam ser revistas, nos termos da legislação pertinente, em função de alterações 

de custos dos fatores inerentes à prestação dos serviços.  

Pela análise dos dispositivos retromencionados, verifica-se que o contrato de 

concessão de Nova Lima seguiu uma modelagem menos complexa, considerando 

que a Lei da Mobilidade Urbana ainda não havia sido promulgada no momento de 

celebração do contrato, não havendo um ambiente regulatório que possibilitasse uma 

modelagem mais sofisticada, a qual pudesse estabelecer maiores garantias e 

estabilidade aos particulares, por exemplo. Visualizamos isso no item 3.5 do termo 

aditivo ao contrato de concessão no 001/04 (Anexo D).  

Percebe-se que o racional teórico do contrato de concessão do município 

desconsidera o que, posteriormente, viria a ser entendido como modelo de regulação 

mais complexo, o qual torna o serviço de transporte coletivo cada vez mais ligado ao 

conceito de mobilidade urbana, e não mais puramente serviço de deslocamento de 

pessoas. 

Nesse sentido, fazendo um comparativo do modelo remuneratório da 

concessionária estabelecido inicialmente no contrato de concessão de Nova Lima, 

verifica-se que não houve previsão, por exemplo, dos diferentes conceitos de “tarifa 

pública” e “tarifa de remuneração”, definições que foram previstas somente com a 

promulgação da Lei da Mobilidade Urbana. 

Também não houve previsão expressa sobre a possibilidade de concessão de 

subsídios pelo poder concedente para garantir a viabilidade e a execução dos 

serviços. Isso porque a lógica utilizada anteriormente à edição da Lei da Mobilidade 

Urbana considerava que a remuneração da concessionária pela cobrança tarifária 

seria sempre suficiente para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

contratual. 

No entanto, a realidade da execução do referido contrato de concessão de 

Nova Lima mostra que esse entendimento não se sustentou ao longo do tempo, posto 

que a equação econômico-financeira do contrato restou prejudicada e desequilibrada 

ao longo dos anos de execução da concessão. 
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Como forma de alterar esse cenário de desequilíbrio, as partes contratantes 

precisaram adotar alguma providência. É nesse contexto que se insere o termo aditivo 

ao contrato de concessão (Anexo D) – celebrado em 12 de dezembro de 2018 entre 

a concessionária e a Prefeitura Municipal de Nova Lima – em que a análise é 

fundamental para reforçar a tese defendida neste trabalho. 

A leitura inicial dos motivos que ensejaram a celebração do termo aditivo já 

revela que o contrato em questão estava em desequilíbrio econômico-financeiro. 

Desse modo, é possível destacar os seguintes pontos previstos no próprio 

instrumento: a) a defasagem, desde 2005, entre o preço da tarifa pública calculada 

pela planilha de composição tarifária e o preço da tarifa pública autorizada pelo poder 

concedente; b) a defasagem também entre os valores arrecadados da receita tarifária 

e os custos operacionais dispendidos para execução dos serviços objeto do contrato; 

e c) o fato de que, durante o período da concessão, a concessionária não conseguiu 

ter os investimentos realizados amortizados.  

Para além desses motivos econômicos, também foi levado em consideração, 

para celebração do referido termo aditivo, o advento da Lei da Mobilidade Urbana em 

2012, da qual os racionais jurídicos e econômicos expressos foram totalmente 

incorporados ao contrato de concessão após a celebração do termo aditivo. 

O referido termo teve por objeto, em resumo, dois pontos principais: a) a 

prorrogação do contrato pelo período de 15 anos, conforme possibilidade expressa da 

cláusula 5ª (Anexo C); e b) a revisão de algumas cláusulas, termos e condições do 

contrato para adequá-lo à Lei da Mobilidade Urbana, bem como às necessidades 

atuais dos serviços de transporte coletivo urbano prestado no município. 

O foco da análise desta pesquisa é justamente as alterações nos termos e nas 

condições contratuais que regulamentam a remuneração dos serviços, quais sejam, 

as cláusulas 33ª, 34ª e 35ª, que já foram analisadas anteriormente.  

A cláusula 33ª foi integralmente alterada (Anexo D) para estabelecer uma nova 

forma de remuneração da concessionária, que passou a ocorrer por meio da tarifa 

pública e por meio de eventuais valores complementares a título de subsídio tarifário, 

a serem pagos em caso de déficit tarifário conforme regulamentado pela Lei da 

Mobilidade Urbana. 

Houve, portanto, clara mudança na perspectiva do contrato de concessão de 

Nova Lima, visto que anteriormente não previa a possibilidade de utilização de 
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subsídios tarifários nos casos em que a tarifa pública não se mostrasse suficiente para 

cobrir os reais custos do serviço prestado, além da remuneração do prestador. 

Para estabelecer maior efetividade a essa nova perspectiva trazida pelo termo 

aditivo em questão, o poder concedente inovou de maneira positiva e se obrigou a 

assegurar os recursos necessários para a instituição de subsídio tarifário, quando 

fosse verificada a ocorrência de déficit tarifário.  

Como garantia do pagamento das obrigações assumidas pelo poder 

concedente e, nos termos do parágrafo segundo da cláusula 35ª, foram instituídos, 

por meio de “contrato de cessão fiduciária”, os direitos sobre a receita decorrente de 

créditos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios, previsto no art. 159 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

O poder concedente realizou cessão fiduciária em favor da concessionária no 

valor total de R$ 2 milhões anuais, nos moldes do parágrafo terceiro da Cláusula 35ª 

(Anexo D), incluído pelo termo aditivo. 

Na hipótese de inadimplemento do pagamento de possíveis subsídios 

necessários ao contrato de concessão, a concessionária poderá se valer dessa 

garantia, conforme previsto no parágrafo 11 da cláusula 34ª (Anexo D), que trata 

especificamente sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

No caso em análise, pode-se dizer que o estabelecimento de garantia ao 

parceiro privado por meio de termo aditivo se deu em razão da necessidade de manter 

o equilíbrio contratual e de garantir maior segurança ao particular, o qual, durante o 

período de execução contratual, sofreu impactos diretos no equilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

Apesar de o contrato ter sido celebrado quando a Lei da Mobilidade Urbana 

ainda não estava vigente, o poder concedente se mostrou capaz de alterar esse 

contexto, que até então se mostrava prejudicial ao particular, para garantir maior 

previsibilidade em relação à remuneração de direito, bem como mitigar os riscos de 

inadimplemento do poder público. 

Esse modelo do município mineiro se trata de um importante caso que 

demonstra a prática que pode ser adotada aos contratos de concessão do serviço de 

transporte coletivo municipal. 

 

2.4.3 Aditivo aos contratos de concessão do serviço de transporte coletivo de 

passageiros por ônibus no Município de Manaus/AM 
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Na mesma linha do que ocorreu no Município de Nova Lima, os contratos de 

concessão do serviço de transporte coletivo do Município de Manaus também 

sofreram alteração relevante por meio de termo aditivo, passando a prever 

expressamente garantias por parte do poder concedente para cumprimento de suas 

obrigações e a incorporar institutos previstos na Lei da Mobilidade Urbana. 

Os contratos de concessão foram celebrados em 24 de março de 2012, entre 

a prefeitura e as empresas licitantes vencedoras42 do Edital da Concorrência Pública 

nº 001/2011 – CEL/SMTU, pelo prazo inicial de dez anos. 

O edital, à época, previu a divisão do objeto em dez lotes de linhas do sistema 

de transporte coletivo urbano de passageiros do município. Tendo em vista se tratar 

de minutas contratuais idênticas, a análise dos contratos será feita de maneira 

conjunta. 

A primeira análise que pode ser feita se refere ao momento em que os contratos 

de concessão foram celebrados. Apesar de a assinatura ter ocorrido em um período 

em que a Lei da Mobilidade Urbana já havia sido publicada, as premissas que 

embasaram a elaboração desse projeto de concessão não consideraram o novo 

racional trazido pela lei setorial, porque os estudos sobre a modelagem são 

antecedentes à edição da referida lei. 

Ou seja, os contratos de concessão nesse caso também foram elaborados e 

pensados em uma lógica mais simples e menos complexa quando se analisam os 

aspectos de remuneração das concessionárias e as possíveis medidas para mitigação 

dos riscos aos particulares. 

Nesse sentido, a cláusula 25ª (ANEXO E) estabeleceu que a remuneração dos 

serviços se daria de maneira direta à concessionária pelo usuário do sistema de 

transporte coletivo urbano de passageiros por meio do pagamento da tarifa cobrada. 

Além disso, a concessionária também poderia ser remunerada por meio da exploração 

de atividades acessórias, nos termos previstos na cláusula 28ª (ANEXO E). 

 
42 Empresas vencedoras da licitação por lote: City Transportes Ltda. (Lote 01), Viação São Pedro Ltda. 

(Lote 02), Rondônia Comércio e Extração De Minérios Ltda. (Lote 03), Transtol Empresa e 
Transportes Coletivo Toledo Ltda. (Lote 04), Viação Nova Integração Ltda. (Lote 05), Via Verde 
Transportes Coletivos Ltda. (Lote 06), Expresso Coroado Ltda. (Lote 07), Global Gnz 
Empreendimentos e Participações Ltda. (Lote 08), Auto Ônibus Líder Ltda. (Lote 09) e Global Gnz 
Empreendimentos E Participações Ltda. (Lote 10). 
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Também nesse caso do Município de Manaus, o contrato de concessão foi 

pensado inicialmente em um contexto de regulação menos complexo, na medida em 

que a Lei da Mobilidade Urbana ainda não havia sido editada quando da modelagem 

desse contrato. 

No entanto, ao longo da execução do contrato de concessão, as partes tiveram 

a oportunidade de modificar esse referido cenário e realizar as adequações 

necessárias para incorporar não só as importantes mudanças trazidas com a edição 

da lei setorial, mas também os instrumentos jurídicos aptos a garantir maior 

previsibilidade e segurança aos particulares responsáveis pela operação dos serviços.  

Essa modificação se deu por meio de termo aditivo aos contratos de 

concessão, que foram celebrados em 5 de fevereiro de 2020 junto às concessionárias 

operadoras do transporte coletivo municipal e o poder concedente. 

O aditivo teve por objeto a prorrogação do prazo da concessão e as 

adequações em razão do advento da Lei da Mobilidade Urbana, das Leis Municipais 

nº 1.779/201343, nº 2.545/201944, e nº 2.546/201945, e dos Decretos Municipais nº 

2.566/201346 e nº 3.521/201647, com vistas à modernização do serviço prestado no 

município. 

Em razão de tais adequações dos fundamentos legais da concessão, o sistema 

remuneratório das concessionárias foi modificado, como dispõe a Cláusula Terceira 

do Termo Aditivo no 002/2011 (Anexo F), de modo que as operadoras do transporte 

coletivo municipal passaram a ser pagas pela tarifa de remuneração, composta pela 

tarifa pública cobrada dos passageiros, bem como pelas receitas do poder 

concedente, em conformidade com as Leis Municipais nº 2.545/2019 e nº 2.546/2019. 

 
43 Lei Municipal nº 1.779, de 17 de outubro de 2013: “Dispõe sobre os serviços de transporte público 

coletivo de passageiros no Município de Manaus”. 
44 Lei Municipal nº 2.545, de 13 de dezembro de 2019: “Dispõe sobre a concessão de subsídio 

orçamentário para custeio do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano, na modalidade 
convencional, no Município de Manaus”. 

45 Lei Municipal nº 2.546, de 13 de dezembro de 2019: “Dispõe sobre a concessão de subsídio para 
custeio do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano, na modalidade convencional, no 
Município de Manaus”. 

46 Decreto Municipal nº 2.566, de 11 de outubro de 2013: “Aprova o Acordo Operacional entre as 
concessionárias do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, no Município de Manaus, e dá 
outras providências”. 

47 Decreto Municipal nº 3.521, de 23 de novembro de 2016: “Dispõe sobre o Serviço de Transporte 
Público Coletivo de Passageiros, tipo Convencional, de que trata a Lei nº 1.779, de 17 de outubro de 
2013, no âmbito do Município de Manaus, e dá outras providências”. 
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Os termos aditivos, na cláusula 4ª (Anexo F), reconhecem que as 

concessionárias fazem jus a uma tarifa de remuneração, na mesma linha do que 

dispõe a Lei da Mobilidade Urbana.  

O parágrafo primeiro da referida cláusula dispõe sobre a forma como será 

realizado o pagamento às concessionárias – 60% do valor devido deverá ser pago até 

o 5º dia útil de cada mês, e 40% será pago até o 20º dia de cada mês – nos termos 

da Lei Municipal nº 2.552/201948. Esse valor é destinado a cobrir a diferença existente 

entre a receita da tarifa pública e a receita devida a título de tarifa de remuneração. 

Ou seja, por meio da celebração dos referidos termos aditivos, o denominado 

Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMMU), criado pela Lei Municipal nº 

2.552/2019, passou a atuar como garantia prestada pelo poder concedente ao 

pagamento dos valores necessários e devidos às concessionárias. 

Nesse sentido, vale destacar que a lei que criou o referido fundo é expressa 

quanto à necessidade de aplicação de tais recursos para garantir o pagamento devido 

a título de subsídios, bem como para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do sistema de transporte coletivo urbano, nos termos do art. 2º, incisos XIV 

e XV, da Lei Municipal nº 2.552/2019: 

 
Art. 2º Os recursos financeiros do FMMU serão aplicados 
exclusivamente em: 
I – desenvolvimento de projetos para a otimização do trânsito e do 
transporte no âmbito do Município de Manaus; 
II – financiamento e investimento em planos, programas, projetos e 
ações relacionados à mobilidade urbana no município; 
III – criação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de programas, 
soluções e mecanismos de gerenciamento, planejamento, tecnologia 
da informação, inovação, preservação e sustentabilidade ambiental e 
sistemas inteligentes, relacionados à gestão do transporte público; 
IV – realização de estudos e pesquisas relacionados à fluidez do 
trânsito e ao transporte público e afins; 
V – manutenção, modernização, melhoria da qualidade e expansão 
dos serviços públicos municipais de transporte coletivo de 
passageiros, em especial da gestão e melhoramento da bilhetagem 
eletrônica com ênfase no incentivo à universalização do smartcard; 
VI – execução de ações destinadas a garantir a maior eficiência ao 
transporte coletivo de passageiros e maior fluidez do trânsito; 
VII – fomento e investimento na estrutura e infraestrutura de 
mobilidade urbana, notadamente em relação ao transporte coletivo de 
passageiros, podendo, inclusive, se for o caso, destinar os recursos 
do FMMU em garantia do Sistema; 

 
48 Lei Municipal nº 2.552, de 17 de dezembro de 2019: “Cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana 

(FMMU), e a Unidade Orçamentária do FMMU, e dá outras providências”. 
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VIII – realização de investimentos na ampliação da malha cicloviária 
do Município de Manaus; 
IX – realização de publicidade institucional, campanhas educativas, 
pesquisas, realização e participação em palestras, cursos, seminários 
e eventos relacionados à acessibilidade, mobilidade, prevenção ao 
assédio sexual nos transportes públicos, e formação e qualificação 
dos profissionais atuantes nas áreas do transporte e do trânsito; 
X – apoio a outras ações relacionadas às diretrizes instituídas para a 
política nacional de mobilidade urbana; 
XI – custeio de despesas relacionadas ao trânsito, ao sistema viário e 
ao transporte público; 
XII – aquisição e implantação de infraestrutura para operação de 
trânsito e de transporte; 
XIII – aquisição e implantação de equipamento de auxílio ao controle 
e fiscalização do trânsito e do transporte; 
XIV – subsídio para custeio da diferença a menor entre a tarifa pública 
e aquela aplicável aos beneficiários estudantes e isentos de que 
tratam os artigos 257, § 1.º, e 261 da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, no serviço público de transporte coletivo urbano, na 
modalidade convencional; 
XV – manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema de 
transporte coletivo urbano, modalidade convencional. (AMAZONAS, 
2019, p. 1) 

 

Ainda segundo o termo aditivo, na cláusula oitava, caso o poder concedente 

não mantenha os recursos mínimos necessários para o fundo municipal, as 

concessionárias poderão requerer judicialmente os aportes orçamentário-financeiros 

suficientes para atingir o saldo com valor mínimo a ser mantido (Anexo F).    

Portanto, os contratos de concessão do serviço de transporte coletivo do 

Município de Manaus passaram a incorporar, por meio dos termos aditivos 

celebrados, não só a racionalidade de remuneração da Lei da Mobilidade Urbana, 

mas também mecanismos de garantia às concessionárias, que poderão se utilizar 

agora dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana para 

tanto. 

De qualquer forma, os exemplos trazidos dos Municípios de Nova Lima e 

Manaus, bem como o caso da prorrogação do contrato de BRT (Bus Rapid Transit) 

no Estado de São Paulo podem ser tratados como casos importantes para demais 

contratos de concessão de serviço de transporte coletivo municipais e estaduais que 

foram modelados antes da promulgação da Lei da Mobilidade Urbana e que ainda 

estejam em vigência sob um formato jurídico que não garante segurança e 

previsibilidade financeira adequada aos agentes privados operadores do serviço.
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2.4.4 Contratos de concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros por 

ônibus no Município de Cuiabá 

 

Outro caso que merece destaque em razão da pertinência a este trabalho é o 

da concessão de transporte coletivo de passageiros do Município de Cuiabá. 

Em Cuiabá, foram firmados quatro contratos de concessão49 a partir da 

conclusão de um mesmo processo licitatório identificado pela Concorrência nº 

005/2015. 

O objeto da concessão foi divido em 4 (quatro) lotes, havendo, ao final do 

procedimento licitatório, uma empresa vencedora para cada um dos lotes. Nesse 

caso, a minuta contratual também se mostra idêntica em relação a seus diferentes 

lotes. 

Da análise do contrato de concessão é preciso destacar os dispositivos que 

constam nos Capítulos XII, XV e XIX, que tratam, respectivamente, a) da tarifa e da 

remuneração, b) dos direitos e das obrigações das partes e dos usuários; e c) das 

garantias prestadas pelas partes. 

Em relação à tarifa e à remuneração, o contrato de concessão estabelece, na 

cláusula 59 (Anexo G), a mesma lógica prevista na Lei da Mobilidade Urbana, segundo 

a qual a concessionária é remunerada por meio da receita tarifária arrecadada da 

cobrança das tarifas públicas fixadas pela agência reguladora competente e pelo 

pagamento de eventuais valores complementares à receita tarifária que se façam 

necessários, a título de subsídio.  

O subsídio é instituído quando se verifica que o custo por passageiro é superior 

ao valor monetário da tarifa pública fixada pela agência reguladora. O contrato 

estabelece que cabe ao poder concedente instituir o subsídio por meio da indicação 

de sua fonte de custeio, no caso de haver essa diferença entre os valores. 

Caso o poder concedente não cumpra com sua obrigação em relação à 

instituição do subsídio, a concessionária poderá acionar, nos termos do § 2º da 

cláusula 59, as garantias estabelecidas no contrato, as quais serão abordadas a 

seguir. 

 
49 Os contratos de concessão foram assinados em 23 de dezembro de 2019, com as seguintes 

empresas vencedoras da licitação: Viação Paraense (Lote 01), Rápido Cuiabá Transporte Urbano 
(Lote 02), Caribus Transportes e Serviços Ltda (Lote 03) e Integração Transporte Ltda (Lote 04). 
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As garantias relativas à concessão de serviço de transporte coletivo urbano de 

Cuiabá contam com regramento em capítulo próprio no contrato de concessão. O 

capítulo XIX trata tanto da garantia que deve ser prestada pela concessionária quanto 

da garantia que deve ser prestada pelo poder concedente, sendo este último instituto 

o que interessa a esta pesquisa. 

Nesse último caso, a cláusula 99 (Anexo I) do contrato estabelece que o poder 

concedente se obriga a assegurar os recursos orçamentários necessários para 

eventual pagamento de valores complementares à receita tarifária, a título de subsídio 

tarifário. A cláusula também dispõe que será incluída, na proposta orçamentária anual, 

dotação específica vinculada à secretaria de mobilidade urbana do município em valor 

suficiente para suportar o eventual déficit tarifário para o exercício subsequente, bem 

como vetar alterações na referida proposta que reduzam ou restrinjam a dotação 

destinada ao seu pagamento, e não efetuar contingenciamento de tais recursos. 

Nos termos da cláusula 100 (Anexo I), o denominado Fundo Municipal 

Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada (FUNGEP) assumiu a condição 

de fiador solidário pelo cumprimento das obrigações imputáveis ao poder concedente, 

fato que reforça a garantia aos particulares, na medida em que pode acionar o agente 

fiador em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelo poder concedente.  

A Cláusula 101 (Anexo I) regula que o FUNGEP figuraria como fiador solidário 

“[...] até o prazo previsto para emissão da respectiva ordem de serviço, que poderá 

ser executado pela CONCESSIONÁRIA, após o lapso temporal de 30 (trinta) dias de 

atraso da obrigação prevista à CONCEDENTE”. 

A importância da prestação de garantia pelo poder concedente é colocada de 

tal forma que é tratada como um requisito para que o poder público possa emitir a 

respectiva ordem de serviço, nos termos da cláusula 102 (Anexo I).  

Por fim, ressalta-se que, em outras oportunidades do contrato, a garantia é 

tratada dentro do contexto dos direitos e das obrigações das partes. Nesse sentido, a 

cláusula 81, inciso VII (Anexo H), estabelece que é dever do poder concedente manter 

hígidas, durante todo o período da concessão, as garantias concedidas em favor da 

concessionária, e a cláusula 82, inciso VI (Anexo H), dispõe que é direito da 

concessionária a execução das garantidas concedidas pelo poder concedente, no 

caso de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Nesse exemplo trazido do Município de Cuiabá, verifica-se que o 

estabelecimento de mecanismos de garantia por parte do poder concedente foi 
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colocado como premissa do projeto desde a sua concepção, o que pôde viabilizar 

maior atratividade aos agentes particulares interessados em celebrar esse tipo de 

contrato com a Administração Pública, por viabilizar maior segurança no cumprimento 

das obrigações contratuais por parte do poder concedente. 

Desse modo, novamente se traz um exemplo de caso prático em que se 

demonstra a ampla possibilidade de o Poder Público prestar garantia sobre as suas 

obrigações assumidas perante os particulares, reforçando a tese defendida neste 

trabalho de conclusão de curso. 

 

2.4.5 Contrato de concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros por 

ônibus no Município de Guarujá/SP 

 

Na mesma linha do que ocorreu com a concessão dos serviços de transporte 

coletivo do Município de Cuiabá, no sentido de que as garantias vieram expressas 

desde a concepção do projeto de concessão, podemos citar o caso da concessão do 

serviço de transporte coletivo do Município de Guarujá, no Estado de São Paulo. 

Em 26 de outubro de 2018, foi assinado o Contrato Administrativo nº 278/2018, 

entre o Município de Guarujá e a concessionária vencedora do certame, que teve por 

objeto “a delegação, mediante concessão, do serviço público de Transporte Coletivo 

Regular de Passageiros do Município”. 

Antes de adentrar a análise do principal objeto deste trabalho, que são os 

mecanismos de garantia prestados pelo poder concedente, vale a pena abordar as 

diversas atividades que estão englobadas no contrato (Anexo J) mencionado. Isso 

porque evidencia a forma como os contratos de concessão de serviço de transporte 

público estão cada vez mais se distanciando da simples prestação de atividades 

relacionadas ao deslocamento de pessoas de um ponto a outro. 

Nesse sentido, vale destacar que a concessionária responsável pela operação 

do serviço de transporte coletivo do município do litoral paulista será responsável 

também por atividades mais afetas à infraestrutura, como: a) implantação, 

manutenção, operação e exploração de diversas estações de transferência de 

usuários do serviço de transporte municipal (no terminal rodoviário de passageiros do 

município, no Bairro da Enseada, no Bairro de Morrinho e no Bairro Jardim Enseada); 

b)  adequação, manutenção, operação e exploração de dois terminais (Ferry Boat e 

Vicente Carvalho). 
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É certo que todas as atividades objeto do contrato exigem da concessionária 

vultosos recursos, de modo que o contrato precisa garantir que o particular seja 

remunerado de maneira adequada, sem que haja a exposição a instabilidades não 

previstas. Ou seja, é preciso que os custos da concessionária sejam devidamente 

cobertos, para que as operadoras possam obter o lucro esperado pela exploração das 

atividades objeto da concessão. 

No caso em análise do Município de Guarujá, o contrato é sobre a remuneração 

da concessionária na cláusula 6.2 (Anexo K), estabelecendo que o particular será 

remunerado por meio da tarifa de remuneração, da remuneração pela execução das 

obras de infraestrutura e pela receita acessória (Anexo K). 

O contrato prevê expressamente a possibilidade de instituição de subsídios, no 

caso em que a tarifa arrecadada pela cobrança das tarifas dos usuários se mostrar 

insuficiente para a remuneração tarifária devida, ou seja, na mesma lógica do que 

dispõe a Lei da Mobilidade Urbana. 

Como forma de assegurar o pagamento: a) dos subsídios decorrentes dessa 

diferença destacada acima; bem como b) da remuneração pela execução das obras 

de infraestrutura realizadas, a cláusula 6.4 (Anexo K) estabelece que o poder 

concedente constituirá “conta garantia” nos seguintes termos: 

 

6.4. A fim de assegurar o pagamento dos SUBSÍDIOS decorrentes da 
diferença entre a TARIFA DE REMUNERAÇÃO e a TARIFA PÚBLICA 
praticada, assim como da REMUNERAÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA realizadas, o PODER 
CONCEDENTE constituiu(irá), como condição de eficácia do presente 
CONTRATO, CONTA GARANTIA junto à instituição financeira 
responsável pelo recebimento dos recursos relativos ao Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM, a qual figurará como AGENTE 
FIDUCIÁRIO do adimplemento das obrigações financeiras assumidas 
pelo PODER CONCEDENTE e do Fundo Municipal de Transportes 
previsto na Lei Complementar nº 234/2018, a qual deverá manter 
saldo permanente correspondente a, ao menos, 01 (uma) parcela do 
SUBSÍDIO estimado para pagamento pela operação dos serviços 
concedidos. 

 

Os demais dispositivos relacionados à cláusula 6.4 estabelecem as condições 

acerca do instrumento contratual a ser celebrado entre o poder concedente e o agente 

fiduciário, regulando pontos como:  

 

a) a origem dos recursos para abastecimento da conta garantia;  
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b) b) os poderes do agente fiduciário para efetuar à concessionária o 

pagamento das parcelas devidas pelo subsídio e a possibilidade de a 

concessionária executar a garantia junto ao agente fiduciário no caso de 

inadimplemento do poder concedente; a obrigação de o agente fiduciário 

efetuar o pagamento dos subsídios mediante transferência dos valores 

à concessionária quando comprovada a mora do poder concedente em 

adimplir sua obrigação; 

c) a obrigação de o poder concedente realizar a recomposição do saldo da 

conta garantia no caso de serem efetuados os pagamentos devidos na 

forma descrita anteriormente;  

d) a autorização para que o agente fiduciário realize retenção do montante 

necessário para a recomposição da conta garantia, caso o poder 

concedente não recomponha o saldo da conta garantia; e  

e) a autorização para que a concessionária rescinda o contrato de 

concessão caso se verifique a impossibilidade ou inércia na 

recomposição do saldo da conta garantia pelo poder concedente. 

 

Portanto, percebe-se que houve uma clara intenção de proteção dos valores a 

serem recebidos pela execução das atividades pela concessionária, seja em razão 

dos subsídios tarifários, seja em razão dos valores referentes à remuneração pela 

execução das obras de infraestrutura. 

A referida proteção se mostra benéfica à proteção do contrato de concessão e, 

via de consequência, à manutenção da regularidade da prestação dos serviços e da 

realização dos investimentos. 

Dessa forma, o exemplo do Município de Guarujá reforça a tese sobre a 

possibilidade de instituição de garantias pelo poder concedente, demonstrando, ainda, 

que se trata de um modelo que vem sendo utilizado em outros municípios também. 

 

 

 

2.4.6 Contrato de concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros por 

ônibus no Município de São Bernardo do Campo/SP 
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No Município de São Bernardo do Campo, o contrato de concessão dos 

serviços de transporte coletivo municipal foi modelado de modo a considerar a 

previsão expressa de garantias do poder concedente para satisfação de suas 

obrigações desde o início da execução contratual. 

O Contrato de Concessão nº 44/2020 foi formalizado em 5 de março de 2020 

entre o Município de São Bernardo do Campo e a concessionária que se sagrou 

vencedora da Concorrência nº 10/023/2019, decorrente do Processo Administrativo 

nº 1717/2018. 

Especificamente para o caso da concessão dos serviços de transporte coletivo 

de passageiros de São Bernardo do Campo, é importante destacar as cláusulas 8ª, 9ª 

e 10ª, que disciplinam, respectivamente, a remuneração dos serviços, o reajuste e a 

revisão tarifária, bem como as garantias prestadas pelo poder concedente. 

A cláusula 8.1 (Anexo L) estabelece que a concessionária será remunerada 

pelo pagamento da tarifa de remuneração, que consiste no valor cobrado dos usuários 

do serviço de transporte público somado à receita oriunda de outras fontes de custeio 

e eventuais valores complementares a título de subsídios tarifários, na mesma linha 

do que dispõe da Lei da Mobilidade Urbana.  

Além da tarifa de remuneração, a concessionária também poderá ser 

remunerada, por sua conta e risco, por meio de receitas acessórias, alternativas e 

complementares, nos moldes da cláusula 8.2 (Anexo L).  

Por sua vez, a cláusula 9ª dispõe sobre os mecanismos de reajuste e revisão 

da tarifa, bem como de recomposição em casos de desequilíbrio econômico-

financeiro. Na cláusula 9.6 (Anexo L), o contrato trata da necessidade de 

recomposição automática do equilíbrio econômico-financeiro na ocorrência de 

“eventos críticos”, que são disciplinados no dispositivo. 

A necessidade de atendimento da recomposição automática ganha reforço com 

o fato de haver a previsão de garantia por parte do poder concedente. Nesse sentido, 

a cláusula 9.6.9 estabelece como obrigação do poder concedente adotar as medidas 

necessárias para assegurar o pagamento tempestivo da tarifa de remuneração 

readequada devida pela concessionária, havendo a possibilidade de que esta acione 

as garantias previstas na cláusula 10ª no caso de inadimplemento do poder 

concedente. 

Conforme indicado, as garantias prestadas pelo poder concedente foram 

previstas na cláusula 10ª. O contrato estabelece, na cláusula 10.1 (Anexo L), que o 
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poder concedente se obriga a assegurar os recursos ao pagamento dos subsídios 

necessários à concessão, quando for verificado o déficit entre o valor da tarifa pública 

e a tarifa de remuneração, e, também, se obriga a vetar alterações em projetos de lei 

que possam reduzir ou restringir dotação destinada ao cumprimento das obrigações 

pecuniárias. 

Para assegurar o pagamento dos subsídios, a concessionária deve constituir 

uma “conta reserva do equilíbrio econômico-financeiro”, nos termos da cláusula 10.2 

(Anexo L).  

A concessionária poderá realizar a retenção dos valores dessa conta se for 

verificada a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato reconhecido 

após regular processo administrativo ou no caso de inadimplemento por parte do 

poder concedente relativo a pagamento de valores devidos à concessionária 

referentes a isenções ou descontos tarifários ou subsídio orçamentário (Anexo L). 

É interessante notar que esse contrato de concessão prevê, ainda, uma 

garantia subsidiária caso os recursos da conta reserva se mostrem insuficientes. 

Conforme previsto na cláusula 10.4 (Anexo L), a concessionária também poderá se 

valer dos valores provenientes da receita a que o poder concedente faz jus, relativos 

ao Fundo de Participação dos Municípios. 

As disposições que regulam essa garantia subsidiária se assemelham à 

regulamentação da garantia prevista no contrato de concessão dos serviços de 

transporte coletivo do Município do Guarujá, abordado anteriormente. Isso porque a 

instituição financeira responsável pelo recebimento dos recursos relativos ao fundo de 

participação dos municípios figurará como agente fiduciário do adimplemento das 

obrigações financeiras assumidas pelo poder concedente, nos termos da cláusula 

10.5 (Anexo L). 

Portanto, da análise do contrato de concessão dos serviços de transporte 

coletivo do Município de São Bernardo do Campo também é possível extrair que a 

prática desses projetos de concessão está considerando a previsão de garantias pelo 

poder concedente como estratégia para mitigar os riscos aos particulares. 

2.4.7 Contratos de concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros por 

ônibus no Município de Belo Horizonte 

 

Passamos a analisar o caso da concessão de transporte coletivo de 

passageiros por ônibus no Município de Belo Horizonte. 
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Trata-se de quatro contratos de concessão50 firmados a partir da finalização do 

processo licitatório decorrente da Concorrência Pública nº 131/2008. Referidos 

contratos de concessão, em que pese tenham sido firmados com quatro 

concessionárias diferentes, detêm exatamente as mesmas obrigações, pois são 

decorrentes de minutas contratuais idênticas extraídas do mesmo processo licitatório. 

Assim, ao tratarmos dos termos e conceitos extraídos do contrato de 

concessão, em verdade, estamos tratando igualmente dos quatro contratos que 

compõem o sistema de transporte. Da leitura do edital da Concorrência Pública nº 

131/2008, itens 14 e 15 (Anexo M), verifica-se que as menções às regras de 

reequilíbrio e reajuste e ao Fundo de Garantia do Equilíbrio Econômico-Financeiro 

estão sendo tratadas no contrato de concessão nas cláusulas 11 (Anexo N), 19, 20, 

22 e 24 (Anexo O). 

Para um melhor entendimento do que significa o Fundo de Garantia do 

Equilíbrio-Econômico (FGE) dos contratos de concessão firmados, é importante 

fixarmos esclarecimentos sobre sua estruturação desde a formulação das propostas 

comerciais apresentadas pelas empresas licitantes à época da Concorrência Pública 

nº 131/2008. 

É que do edital extraído daquele processo de concorrência se verifica a 

existência da obrigação de constituição de um fundo denominado Fundo de Garantia 

do Equilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão (item 15 do edital – Anexo M). 

Da leitura do edital, entretanto, se verifica que o denominado fundo, em 

verdade, tecnicamente seria (e se tornou posteriormente) um consórcio operacional 

constituído pelas futuras concessionárias vencedoras dos quatro lotes de operação 

licitados naquela ocasião51. 

Ao analisar essa obrigação contratual futura, o licitante, à época, era remetido 

ao anexo IX do edital, do qual o conteúdo tratava da minuta do contrato de concessão 

e, daquele documento, especificamente a partir da sua cláusula 20 (Anexo O), era 

possível se extrair regras mais específicas sobre o funcionamento daquele “fundo 

garantidor”. 

 
50 Os quatro contratos de concessão assinados são identificados pelo Processo Administrativo nº 01-

002.545-08-80, e são diferenciados pelos seus signatários contratados, quais sejam: a) Consórcio 
BHLESTE; b) Consórcio DEZ; c) Consórcio DOM PEDRO II; e d) Consórcio PAMPULHA. 

51 Esses quatro lotes tiveram, posteriormente, como vencedores, os seguintes consórcios: a) Consórcio 
BHLESTE; b) Consórcio DEZ; c) Consórcio DOM PEDRO II; e d) Consórcio PAMPULHA. 
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Dentre essas regras, ainda na fase da licitação, uma informação relevante para 

fins de elaboração da proposta comercial era de que o patrimônio do FGE é formado 

pelo aporte de 1% do valor da receita operacional bruta obtida pelas concessionárias 

por meio da exploração dos serviços, bem como pelo resultado da aplicação desses 

valores no mercado financeiro. 

Essa informação inicial é relevante na medida em que, num primeiro momento, 

é natural a impressão de que, então, quem alimentaria esse fundo seriam os recursos 

das próprias concessionárias, já que deveriam repassar a um “fundo” o montante de 

1% de sua receita operacional bruta. 

Entretanto, quando analisamos de forma mais cuidadosa essa informação, 

passa a não fazer sentido. Isso porque, na hipótese de que a própria receita de direito 

das concessionárias fosse direcionada ao fundo, em verdade, esse fundo não serviria 

para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois se tornaria uma 

espécie de poupança obrigatória das concessionárias a ser mantida ao longo de toda 

a execução contratual. 

O efeito seria reverso ao da garantia, como se verificará mais adiante. 

Justamente para superar essa eventual dúvida, o próprio edital da 

Concorrência Pública no 131/2008, em seu anexo VI, que trata das diretrizes para a 

elaboração da proposta comercial, trouxe, no seu item 2, a descrição de quais valores 

deveriam compor o demonstrativo de resultados simplificado a ser apresentado na 

época da apresentação da proposta comercial e, dentre os diversos itens, tais como 

tributos e despesas incidentes sobre a receita, fez referência expressa ao FGE, 

classificando-o como despesa (Anexo P). 

Significa dizer, portanto, que a planilha tarifária que deu suporte ao fluxo de 

caixa que compõe os contratos de concessão atualmente vigentes tem, entre os seus 

itens de despesa, 1% (um por cento), cuja base de cálculo é a receita operacional 

bruta obtida pelas concessionárias por meio da exploração dos serviços. 

 

Numa abordagem mais clara (menos econômica) do tema, é o mesmo que 

dizer que a tarifa de remuneração (preço contratual)52 compõe, além de todos os 

custos e despesas necessários à prestação do serviço delegado, também a 

remuneração do prestador e, no caso das concessões dos serviços de transporte 

 
52 Conceito devidamente abordado no item 2.1 deste trabalho. 
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público coletivo de Belo Horizonte, o montante de 1% (um por cento), que é destinado 

ao FGE. 

Essa primeira constatação é relevante, pois, como dito anteriormente, se esse 

percentual estivesse sendo retirado efetivamente da receita operacional bruta dos 

concessionários, seria, em verdade, uma espécie de poupança das concessionárias 

e não propriamente valores destinados a garantir eventual desequilíbrio econômico-

financeiro dos contratos. 

Na prática, cada tarifa paga pelo usuário para se utilizar do transporte público 

coletivo no Município de Belo Horizonte está acrescida de 1% de superávit, que serve 

para garantir eventuais futuros desequilíbrios do sistema. 

A estruturação do FGE fica ainda mais clara quando passamos a analisar as 

hipóteses em que os valores a ele destinados possam ser utilizados, e essas regras 

vêm descritas nas diversas cláusulas dos contratos de concessão, essencialmente 

nas suas cláusulas 19, 20 e 22 (Anexo O). 

Basicamente, a premissa sobre a utilização dos valores desse fundo é dada 

pela cláusula 20.9 (Anexo O) dos contratos de concessão, em que se extrai a 

informação de que os recursos do FGE podem ser utilizados para pagamento de 

desequilíbrios em favor dos concessionários ou mesmo em favor do poder 

concedente. 

Até aqui já é possível se chegar a duas conclusões relevantes, quais sejam: a) 

a de que os recursos do FGE são financiados pelo próprio usuário, pois compõem o 

valor da tarifa de remuneração, e b) esses recursos servem para garantir eventuais 

desequilíbrios tanto em favor dos concessionários, quanto em favor do poder 

concedente. 

Passamos, então, à análise do tipo de garantias que esse fundo visa cobrir. 

Isso porque, numa primeira análise das diversas cláusulas que tratam do tema, a 

impressão é de que esse fundo serviria essencialmente para a cobertura de eventuais 

indenizações decorrentes das revisões ordinárias e extraordinárias dos contratos de 

concessão. 

Entretanto, numa análise mais minuciosa da dinâmica de utilização dessa 

garantia, é possível se verificar que os recursos do fundo podem também servir de 

garantia à cobertura de eventual inadimplência pelo poder concedente de obrigação 
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pecuniária decorrente de pagamento de subsídios orçamentários em razão de déficit 

tarifário de que trata o art. 9º da Lei Federal nº 12.587/201253. 

As cláusulas 19 e 22 dos contratos de concessão tratam, respectivamente, da 

revisão do contrato (hipóteses de revisão extraordinária) e da revisão tarifária 

(hipóteses de revisão ordinária). Em ambos os casos, do resultado prático do 

processo de revisão advirá três hipóteses: a) a verificação de que o contrato de 

concessão está equilibrado, o que significa dizer que a tarifa de remuneração está 

adequadamente projetada; b) a verificação de que o contrato de concessão está 

desequilibrado em favor do concessionário, o que significa dizer que a tarifa de 

remuneração deve ser recalculada para um valor monetário maior, e c) a verificação 

de que o contrato de concessão está desequilibrado em favor do poder concedente, 

o que significa dizer que a tarifa de remuneração deve ser recalculada para um valor 

monetário menor54. 

Interessa-nos, para este trabalho, a hipótese prevista no “item b”, ou seja, a 

constatação de que o valor monetário da tarifa de remuneração deve ser recalculada 

para um valor maior, o que significa dizer que, na hipótese em que os valores da tarifa 

pública e da tarifa de remuneração fossem iguais, a partir dessa revisão, passariam a 

ter um descolamento. 

A partir da constatação desse cenário, caberá ao poder concedente a decisão 

de a) incorporar também ao valor da tarifa de remuneração os valores pretéritos de 

desequilíbrio causados pelo período em que a tarifa passou a ficar defasada; bem 

como b) alinhar o valor monetário da nova tarifa de remuneração ao valor monetário 

da tarifa pública praticada para o usuário. 

Essa hipótese é quase inviável por apenas uma razão, a absorção pela tarifa 

de remuneração dos valores pretéritos devidos, em regra, significa um aumento 

relevante desse valor, na medida em que esse valor só poderá ser amortizado pelo 

prazo restante do contrato de concessão. 

Ainda que isso seja possível, onerar o usuário com o reajuste da tarifa pública 

seria uma penalização significativa (mesmo que, em última análise, o usuário tenha 

 
53 O conceito de déficit tarifário já foi devidamente tratado no item 2.1 deste trabalho. 
54 Vale lembrar que, pelos termos da Lei da Mobilidade Urbana (§ 6º do art. 9º), eventual superávit 

tarifário (desequilíbrio em favor do poder concedente) deverá ser revertido em benefícios para o 
próprio Sistema de Mobilidade Urbana. 
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se beneficiado desse desequilíbrio55), bem como feriria a diretriz da modicidade 

tarifária, defendida expressamente pela Lei da Mobilidade Urbana. 

Por esse motivo, a alternativa mais razoável para o poder concedente seria 

justamente pagar a indenização ao concessionário pelo período pretérito, bem como 

subsidiar, por determinado período56 (ou mesmo pelo resto do contrato), a diferença 

do valor monetário da tarifa de remuneração calculada e o valor monetário da tarifa 

pública cobrada do usuário. 

Por se tratar, pois, de subsídio orçamentário decorrente de aumento da tarifa 

de remuneração, que, por sua vez, decorre de uma revisão contratual ou tarifária57, é 

factível defender-se que blindar eventual inadimplência dessa obrigação de 

pagamento por parte do poder concedente pode ser garantida também pelos recursos 

depositados no FGE58. 

Todavia, por mais interessante que seja a discussão das hipóteses em que os 

recursos do FGE possam ser utilizados, seja para o pagamento de indenizações de 

reequilíbrio, ou seja para garantir eventual inadimplência de obrigação pecuniária 

assumida pelo poder concedente, fato é que há uma garantia estabelecida nesse 

contrato de parceria sob o modelo da denominada concessão comum. 

Essa constatação só reforça a hipótese defendida nesta pesquisa: mesmo em 

concessões comuns, é possível se estabelecer garantias ao privado das obrigações 

assumidas pelo poder concedente ao longo da execução dos contratos. 

Resta claro, a nosso ver, que o objetivo da garantia do FGE foi desenhado com 

o claro intuito de mitigar os riscos e diminuir os custos associados ao empreendimento 

concessionado. 

Mais interessante ainda é que, no caso desses contratos de concessão, o fundo 

garantidor constituído é alimentado com recursos produzidos pelos próprios usuários 

 
55 O raciocínio é lógico: se o valor da tarifa de remuneração estava abaixo do necessário para o 

equilíbrio do contrato e o valor da tarifa pública era igual ao da tarifa de remuneração, naturalmente 
quem se beneficiou dessa tarifa menor foi o usuário. 

56 Falamos determinado período, pois há a hipótese de que, em um próximo reajuste da tarifa pública, 
o poder concedente verifique a possibilidade de conceder um percentual maior do que o da fórmula 
paramétrica calculada, de tal forma que a diferença entre o valor monetário da tarifa de remuneração 
e da tarifa pública se aproximem ou se tornem iguais, viabilizando a diminuição ou mesmo a 
cessação do subsídio orçamentário praticado. 

57 Denominações utilizadas pelos próprios contratos de concessão nas Cláusulas 19 e 22. 
58 Outra hipótese factível seria a utilização dos recursos do FGE, por determinado período, inclusive, 

para substituição ou diminuição das parcelas de remuneração devidas a título de subsídio 
orçamentário, mas não nos aprofundaremos nessa questão dado o caráter de coadjuvância do tema 
em relação ao objeto deste trabalho. 
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do sistema, que pagam uma tarifa “a maior” ao longo da prestação dos serviços, 

podendo se valer desses recursos numa eventual constatação de desequilíbrio, do 

qual os beneficiários diretos, conforme acima explicado, foram os próprios usuários. 

 

2.4.8 Contrato de concessão da prestação do serviço público de transporte de 

passageiros, sobre trilhos, das linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda da Rede 

de Trens Metropolitanos da RMSP.  

 

Trazer a experiência do contrato de concessão das linhas 8 (diamante) e 9 

(esmeralda) da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) se mostrou oportuno por 

demonstrar que, quando o trabalho aborda o transporte público coletivo, não quer se 

tratar exclusivamente do modal de transporte associado ao pneu (ônibus), mas, sim, 

de todos os modais coletivos que compõem o sistema de mobilidade urbana, e, nesse 

caso, inclua-se o modal dos trilhos. 

Ainda que este trabalho de conclusão de curso esteja focado no tema da 

prestação de garantia pelo poder concedente em concessões comuns, esse 

específico assunto, tal qual demonstrado nos tópicos acima, passa por uma análise 

detalhada da lei setorial, que é a Lei Federal nº 12.587/2012. 

E, desse exemplo relativo ao modal trilho, é possível se extrair um processo de 

evolução importante no entendimento do Estado de São Paulo relativo à natureza 

jurídica do contrato de concessão. 

Isso porque, basicamente, das concessões de trilhos atualmente vigentes no 

Estado de São Paulo conseguimos descrever as seguintes: a) concessão da Linha 4 

– Amarela; b) concessão da Linha 6 – Laranja; c) concessão do Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT) da Baixada Santista; d) concessão da Linha 5 (Lilás) e Linha 17 (Ouro), 

e, também, recentemente, da Linha 8 (Diamante) e Linha 9 (Esmeralda). 

Com exceção das Linhas 5 e 17 e das Linhas 8 e 9, todas as demais foram 

concessionadas sobre a natureza jurídica da concessão patrocinada, modalidade de 

parceria público-privada59. 

 
59 Tratamos das diferenças entre as concessões comum, patrocinada e administrativa no item 2.2 

deste trabalho. 
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Já nas concorrências públicas que serviram de instrumento às concessões das 

Linhas 5 e 17 e das Linhas 8 e 9, a natureza jurídica da contratação se deu por meio 

da denominada concessão comum. 

Essa migração de entendimento se deu por uma questão temporal, já que 

essas concorrências ocorreram nos anos de 2018 (Linhas 5 e 17) e 2021 (Linhas 8 e 

9), e, portanto, além de posteriormente à publicação da Lei Federal nº 12.587/2012 

(Lei da Mobilidade Urbana) também num ambiente de maior maturidade dos 

entendimentos e das aplicações dos conceitos legais insculpidos na lei. 

Já a concorrência que culminou na assinatura do contrato de concessão da 

Linha 4 (Amarela) se deu em 2006, portanto, anterior à publicação da Lei Federal nº 

12.587/2012. 

Mesmo o contrato de concessão da Linha 6 (Laranja) assinado em 2013 e o 

contrato de concessão do VLT da Baixada Santista assinado em 2015, ainda que sob 

a natureza jurídica de concessão patrocinada e posteriores à publicação e vigência 

da Lei de Mobilidade Urbana, foram suportados por estudos de modelagem anteriores 

à data da publicação da lei. 

Além disso, os conceitos jurídicos da lei setorial ainda estavam sendo 

discutidos embrionariamente, o que fez com que o Estado de São Paulo optasse pela 

adoção da parceria público-privada que era algo mais maduro do ponto de vista 

jurídico. 

Nossa intenção aqui não é debater a migração e o racional envolvido para essa 

decisão do Estado de São Paulo, mas, sim, esclarecer que essa nova definição 

também passou por uma análise de adequação de projeto de lei. 

Mais do que simplesmente dizer que um determinado contrato vai se 

estabelecer por intermédio de uma relação jurídica de parceria público-privada ou de 

concessão comum, há que se verificar se as exigências contratuais extraídas do 

projeto que se quer concessionar terão guarida nessa modelagem. 

Os projetos mencionados envolvem a exigência de relevantes investimentos 

(CAPEX) por parte do concessionário, bem como a necessidade de uma remuneração 

complementar e regular a ser praticada pelo poder concedente. Logo, a decisão sobre 

a natureza dos contratos – se PPP ou concessão comum – envolveu saber se a Lei 
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da Mobilidade Urbana60 suportaria contornos jurídicos que envolvessem aportes de 

recursos do poder concedente, a exigência de CAPEX etc. 

Ao longo do trabalho, em especial no item 2.1, tivemos a oportunidade de 

esmiuçar a Lei Federal nº 12.587/2012, de tal forma a responder positivamente as 

dúvidas que envolveram a decisão descrita no parágrafo anterior. 

Além das questões acima abordadas, também houve, por parte do Estado de 

São Paulo, a preocupação sobre a segurança jurídica a ser dada ao concessionário 

para a garantia do recebimento dessa remuneração complementar realizada pelo 

Estado, já que, em um projeto com significativa obrigação de investimentos em 

CAPEX, a viabilização da captação de futuro funding61 depende da demonstração 

dessa segurança jurídica aos financiadores do projeto. 

Acomodar bem essas questões envolve a viabilização de um círculo virtuoso 

da concorrência, visto que um projeto com mais segurança jurídica e econômica 

significa maior possibilidade de atração de funding. Um projeto com facilidade de 

captação de funding se desponta como um projeto com maiores competidores na 

concorrência. Um projeto com mais competidores se posiciona como um projeto com 

propostas mais agressivas e, portanto, mais vantajoso para o Estado e, via de 

consequência, para o usuário. 

Embora na concessão das Linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) a natureza 

jurídica tenha sido a da concessão comum, o Estado de São Paulo não se descuidou 

de estruturar um sistema que desse garantia jurídica e econômica ao vencedor da 

concorrência, de tal forma a garantir o recebimento da remuneração futura 

pontualmente e de forma adequada pelo operador do sistema (concessionário). 

Feita essa breve abordagem, passamos à descrição da estruturação da 

garantia por parte do poder concedente no caso da concessão das Linhas 8 

(Diamante) e 9 (Esmeralda). Os contornos jurídicos que dão a estrutura da garantia 

ao concessionário (Anexo Q) de recebimento da sua remuneração vêm descritos, 

essencialmente, na cláusula 19 do contrato de concessão, cujo título é “funcionamento 

atual do sistema de arrecadação”62. 

 
60 Lei Federal nº 12.587/2012. 
61 Funding, a grosso modo, corresponde à mobilização de recursos de terceiros via mercado de capitais 

ou mercado bancário com prazo de amortização compatível ao prazo de maturação do investimento 
que se pretende implantar. 

62 Essa mesma estrutura de garantia no recebimento das receitas tarifárias pelo concessionário foi 
estabelecida na Concessão Linha 5 (Lilás) e Linha 17 (Ouro), sendo que naquele contrato de 
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Nessa robusta cláusula, o poder concedente delineia os mecanismos de 

arrecadação da tarifa pública e repasse da tarifa de remuneração à concessionária. 

Para melhor compreensão dessa regra, antes é importante se esclarecer os 

conceitos de cada nomenclatura. Para tanto, utilizaremos os termos definidos 

extraídos do próprio contrato de concessão. 

Para o contrato de concessão: 

 

a) Tarifa de Remuneração – Valor pago à concessionária por passageiro 

transportado nas linhas, a partir da fase de operação comercial; 

b) Tarifa Pública – Valor fixado pelo poder concedente para a utilização 

unitária do sistema metroferroviário por passageiros pagantes que não 

sejam beneficiários de política de redução tarifária; 

c) Sistema de Arrecadação – Conjunto de recursos meios (subsistemas, 

equipamentos, software, procedimentos etc.) a serem utilizados para a 

tarifação e o controle de acesso aos diversos modais de transporte 

público coletivo de passageiros, e também para o gerenciamento dos 

valores recebidos pela comercialização de créditos monetários e direito 

de viagem, podendo ainda envolver a possível exploração de outros 

negócios; 

d) Conta de Arrecadação – É a conta de reserva e liquidação junto a uma 

instituição bancária oficial que receberá e distribuirá, por transferência, 

os valores arrecadados da tarifa pública e devidos à concessionária a 

título de tarifa de remuneração e ajuste à tarifa; 

 

e) Câmara de Compensação – É o mecanismo responsável pelo controle, 

aferição e gerenciamento dos valores recebidos pela venda de títulos de 

viagem no sistema de arrecadação do “Bilhete Único” do Município de 

São Paulo. É responsável por realizar a distribuição dos valores 

arrecadados aos operadores de transporte público metropolitano 

participantes desse sistema de arrecadação e por repassar os 

montantes devidos à concessionária a título de tarifa de remuneração e 

 
concessão essa estrutura esta delineada na cláusula 25, mais especificamente ainda na subcláusula 
25.8. 
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ajuste à tarifa; 

f) Receita Tarifária – Montante financeiro obtido pela concessionária em 

razão do recebimento da tarifa de remuneração e, eventualmente, do 

ajuste à tarifa, sujeito à incidência dos indicadores de desempenho; 

g) Passageiros Transportados nas Linhas – A soma do total de passageiros 

pagantes, passageiros gratuitos e de transferência, que utilizam 

efetivamente o serviço de transporte. 

 

Compreender esses conceitos é fundamental para entender a estrutura de 

garantia modelada pelo poder concedente nessa concessão comum e que, de forma 

sofisticada, dá a segurança jurídica e econômica almejada pelos potenciais 

competidores da concorrência pública. 

Basicamente, por se tratar de uma concessão comum, o contrato de operação 

das Linhas 8 e 9 não pressupõe o pagamento de contraprestação nem de aporte de 

recursos pelo poder concedente ao concessionário. Toda a remuneração do 

concessionário será extraída do que se denomina no contrato de tarifa de 

remuneração (termo definido no contrato)63, que compõe os reais custos da operação 

do sistema mais a remuneração do concessionário prestador dos serviços. 

Significa dizer que, no valor da tarifa de remuneração, já estão incluídos todo o 

OPEX necessário à operação cotidiana do sistema, bem como todo o CAPEX 

necessário a fazer frente aos investimentos exigidos ao longo do contrato. 

A tarifa de remuneração, por sua vez, nos termos do contrato de concessão 

das Linhas 8 e 9, é paga ao concessionário por meio da contagem dos passageiros 

transportados em cada linha (termo definido no contrato) e, como informação 

relevante, isso inclui o total de passageiros pagantes, os passageiros gratuitos e 

também os passageiros de transferência, cuja integração com outros modais implica, 

por política de Estado, pagamento de tarifa menor no momento da integração. 

Vale dizer, para efeitos da receita tarifária (termo definido no contrato) do 

concessionário, pouco importa se o passageiro que foi transportado em suas linhas é 

pagante, gratuito ou paga menos (transferência/integração), pois do ponto de vista de 

receita receberá pelo passageiro transportado. 

 
63 No item 2.1 deste trabalho, explicamos em detalhes o conceito e funcionamento da tarifa de 

remuneração nas concessões de transporte coletivo, sob a perspectiva legal da Lei da Mobilidade 
Urbana. 
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E aí surge uma insegurança relevante para o concessionário, na medida em 

que, pelo conceito de tarifa pública (termo definido no contrato), o direito de 

passagem comprado pelo usuário e aportado no sistema de arrecadação é diferente 

do valor da tarifa de remuneração paga pelo poder concedente. Mais importante, 

quem alimenta o sistema de arrecadação, o passageiro pagante, é apenas parte do 

total de passageiros transportados em cada linha que inclui, por sua vez, os 

passageiros pagantes, gratuitos e de integração, que pagam um valor menor. 

 Logo, não é difícil se concluir que o valor arrecadado no sistema de 

arrecadação e depositado na conta de arrecadação (termo definido no contrato) é 

menor do que o valor posteriormente distribuído aos concessionários no momento da 

distribuição das receitas tarifárias pela câmara de compensação (termo definido no 

contrato). 

Por esse motivo, existe a incerteza da potencial empresa competidora no 

momento da decisão de participar ou não do processo de concorrência, visto que, 

teoricamente, o poder concedente está se obrigado a pagar diariamente uma receita 

tarifária (principal receita da futura empresa) por meio de uma conta de arrecadação 

que, indubitavelmente, vai arrecadar menos receitas do que o necessário à 

distribuição posterior a todos os integrantes desse sistema de arrecadação de direitos 

de passagem. 

Segue, com essa incerteza, um risco razoável de default64 do poder concedente 

no pagamento de suas obrigações contratuais (pagamento da receita tarifária) sobre 

a principal fonte de receita do concessionário, em que o alto risco, por sua vez, implica 

redução significativa da financiabilidade do contrato para fins de cumprimento das 

obrigações futuras de CAPEX. 

Esse problema crônico da modelagem que implica, como explicado acima, 

espiral de problemas que culminam na potencial falta de mais e melhores 

competidores para o projeto é sanado a partir da criação de uma garantia ao futuro 

concessionário signatário do contrato de concessão, da qual a lógica foi estruturada 

na cláusula 19.8, do contrato de concessão das Linhas 8 e 9, a saber (Anexo Q): 

 

19.8 A CONCESSIONÁRIA terá direito a receber, diariamente, em 
dias com expediente bancário, em sua conta bancária mencionada na 
Cláusula 23.3, a parte que lhe cabe nas receitas comuns provenientes 

 
64 Termo da língua inglesa comumente utilizado por economistas para definir o descumprimento de 

obrigações legais/contratuais. 
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da arrecadação tarifária, a partir do início da OPERAÇÃO 
COMERCIAL, devendo ser observadas: as preferências de 
recebimento já reconhecidas pelo PODER CONCEDENTE em 
favor das concessionárias ViaQuatro (Concessionária da Linha 
4), da Linha Universidade (Concessionária da Linha 6) e 
ViaMobilidade (Concessionária das Linhas 5 e 17), bem como de 
outras concessionárias de serviço público de transporte coletivo 
de passageiros que fizerem parte do SISTEMA DE 
ARRECADAÇÃO e tiverem contratos celebrados com o PODER 
CONCEDENTE em data anterior à DATA DE ASSINATURA; 
preferência da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações de 
recebimento de futuros contratos de concessão com concessionárias 
privadas que possam vir a integrar o sistema, observada a ordem 
cronológica de assinatura destes contratos de concessão de 
prestação de serviços de transporte público metroferroviário com o 
PODER CONCEDENTE; e preferência DA CONCESSIONÁRIA em 
relação às obrigações de recebimento dos demais integrantes do 
COMITÊ METROFERROVIÁRIO (METRÔ e CPTM). 
 

Essa cláusula que estabelece dinâmica de preferência de recebimentos pela 

conta de arrecadação, deixa claro ao concessionário que ele deverá respeitar a 

preferência de recebimento adquirida por contratos de concessão precedentes, mas 

que seu recebimento será preferencial em relação ao pagamento do Metrô e da 

CPTM. 

Significa dizer, em última análise, que as receitas tarifárias devidas ao Metrô e 

à CPTM constituem a garantia de recebimento pela Concessionária de sua receita 

tarifária. 

Para tanto, a análise do futuro potencial competidor na concorrência passa a 

ser não mais o risco de default das obrigações contratuais pelo poder concedente no 

pagamento da receita tarifária, mas, sim, a análise de arrecadação das empresas do 

Metrô e da CPTM e, via de consequência, da capacidade dessa arrecadação ser 

superavitária à necessidade de pagamento da receita tarifária da concessionária 

operadora das Linhas 8 e 9. 

Trata-se, portanto, de espécie de garantia de pagamento líquida e recorrente 

já que eventual incapacidade de pagamento da conta de arrecadação no momento da 

câmara de compensação recairá sobre Metrô e CPTM, as quais, por se tratar de 

empresas públicas, terão tratamento próprio pelo déficit remuneratório por meio de 

aportes de recursos públicos tratados no âmbito do orçamento do próprio Estado. 

Com isso, a concessionária fica garantida, mediante um sistema complexo, 

mas eficiente, dentro de um contrato de concessão comum, que detém sua 

remuneração por meio da tarifa de remuneração. 
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Mais do que garantir o recebimento da concessionária pelo instituto da 

preferência, o poder concedente ainda garante ao concessionário um sistema de 

governança corporativa que lhe garante a participação sobre as decisões no sistema 

de arrecadação, por meio de comitês denominados “comitê gestor” e “comitê 

metroferroviário” (Anexo Q): 

 

19.3 A CONCESSIONÁRIA integrará o COMITÊ GESTOR, na forma 
indicada no item 8 do Anexo III.F.  
 
19.4 O COMITÊ GESTOR é responsável por fiscalizar a operação do 
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO do Bilhete Único, em todas as suas 
etapas, e autorizar a repartição da arrecadação tarifária, conforme 
regulado no respectivo instrumento de CONVÊNIO. A 
responsabilidade pela apuração e controle da arrecadação do 
SISTEMA METROFERROVIÁRIO é do COMITÊ 
METROFERROVIÁRIO, constituído por representantes do METRÔ, 
da CPTM, da ViaQuatro (Concessionária da Linha 4), da 
ViaMobilidade (Concessionária das Linhas 5 e 17) e das demais 
concessionárias que já tiverem iniciado a OPERAÇÃO COMERCIAL 
da(s) linha(s) metroferroviária(s) concedida(s). 
 
19.5 A partir do início da OPERAÇÃO COMERCIAL, a 
CONCESSIONÁRIA passará a integrar o COMITÊ 
METROFERROVIÁRIO, o qual está obrigado a observar fielmente as 
disposições deste CONTRATO relativas aos critérios de repartição da 
arrecadação tarifária aplicáveis à CONCESSIONÁRIA, respeitado o 
benefício de preferência previsto em cada contrato. 
 

Há, ainda, a segurança contratual ao concessionário de que essa garantia de 

recebimento lhe estará assegurada ao longo de todo o contrato (Anexo Q): 

 

19.14 As receitas comuns depositadas na CÂMARA DE 
COMPENSAÇÃO, enquanto não for efetuado o rateio entre o COMITÊ 
METROFERROVIÁRIO e o transporte público coletivo de passageiros 
sobre pneus do Município de São Paulo, consideram-se em situação 
de condomínio voluntário, regido pelos artigos 1.314 e seguintes do 
Código Civil. 19.14.1 A quota parte do METRÔ e da CPTM nas 
receitas comuns apuradas pelo COMITÊ METROFERROVIÁRIO terá 
caráter variável, ajustando-se ao valor do saldo apurado após a 
dedução da quota parte das concessionárias privadas. 19.14.2 Os 
critérios de cálculo e ajustes previstos neste CONTRATO 
relativamente à quota parte devida à CONCESSIONÁRIA deverão ser 
observados em qualquer alteração do SISTEMA DE ARRECADAÇÃO 
ou implementação de novo sistema de arrecadação e bilhetagem, 
observado o disposto na Cláusula 19.6.1. 
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 A par desse complexo, mas eficiente sistema de garantia criado pelo 

Estado de São Paulo nos seus contratos de concessão de transporte coletivo65, foi 

possível a migração da natureza jurídica dos contratos de concessão patrocinada 

(espécie de parceria público-privada) nas concessões de transporte coletivo sobre 

trilhos no Estado de São Paulo, para a natureza jurídico-contratual de concessão 

comum, mantendo-se a garantia estabelecida e, via de consequência, trazendo ao 

mercado a segurança jurídica e econômica necessária à viabilização posterior da 

execução do projeto. 

 

2.5 Hipótese legal de previsão de garantias ao contratado em contratos de 

parceria sob o modelo de concessão comum (Lei nº 16.933/2019 do Estado 

de São Paulo) 

 

A preocupação legislativa sobre a necessidade de adoção contratual de 

garantias ao parceiro privado em contratos de concessão mereceu tratamento em 

legislação própria publicada no Estado de São Paulo66. 

Trata-se da Lei Estadual nº 16.933/2019, que estabelece diretrizes sobre a 

prorrogação e a relicitação dos contratos de parceria do Estado de São Paulo. 

Aliás, sobre a definição de contratos de parceria, a lei expressamente (§ 2º do 

art. 1º) os define como sendo os diversos tipos de contratos existentes entre o público 

estadual e o privado – dentre eles, o de concessão comum: 

Artigo 1º Esta lei estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e a 
relicitação dos contratos de parceria, nos serviços de competência do 
Estado. [...]  
§ 2º Considera-se contrato de parceria, para os fins desta lei, a 
concessão comum, a concessão patrocinada, a concessão 
administrativa, a concessão regida pela legislação setorial, a 
permissão de serviço público, o arrendamento de bem público, a 
concessão de direito real e os outros negócios público-privados que, 
em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade, 
especificidade, volumes de investimentos, longo prazo, riscos ou 
incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante. (SÃO 
PAULO, 2019, p. 1) 

 
65 Ressalte-se que, nos contratos de concessão patrocinada firmados para o transporte coletivo, essa 

lógica também é estabelecida, mas, além dessa garantia, o Estado, dadas as contraprestações 
pagas em sede de PPP, também disponibilizava a garantia da  Companhia Paulista de Parcerias 
(CPP). 

66 Nos parece, inclusive, natural que essa lei tenha partido inicialmente do Estado de São Paulo, já que 
é notoriamente o Estado com maior quantidade de contratos de parceria firmados, em especial com 
significativo tempo de execução e, portanto, já com prazo perto do fim e provável acúmulo de 
discussões de desequilíbrios econômico-financeiros surgidos ao longo de sua execução. 



101 

 

  

No que tange às discussões sobre os termos da Lei Estadual nº 16.933/2019, 

iniciaram-se a partir do Projeto de Lei nº 1.132/2017, na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, mais especificamente em 13 de dezembro de 2017. 

Analisando a Exposição de Motivos que acompanhava o texto do projeto, é 

possível verificar que esse projeto de lei se inspira nas Leis Federais nº 13.334/2016 

e nº 13.448/2017. A primeira trata do Programa de Parcerias de Investimentos da 

Presidência da República (PPI), que tem por objetivo “a ampliação e fortalecimento 

da interação entre o Estado e a iniciativa privada para a viabilização da infraestrutura 

brasileira” (BRASIL, 2016, p. 1), e a segunda estabelece as diretrizes gerais para a 

prorrogação e a relicitação dos contratos de parceria englobados na mencionada Lei 

Federal nº 13.334/2017. 

A lei estadual, entretanto, foi além de simplesmente espelhar os conceitos e as 

diretrizes da Lei Federal nº 13.448/2017, evoluindo em relação a diversos temas 

discutidos na doutrina, mas que ainda não haviam tido uma abordagem legal direta. 

É uma lei nova, mas não inovadora, isso porque o que ela faz é reunir diversas 

discussões que já detêm ampla maioria na doutrina que ainda dependiam de um 

fortalecimento por meio da sua expressão na lei. 

Não nos cabe aqui tratar de todos os conceitos e as abordagens da Lei Estadual 

nº 16.933/2019, pois isso demandaria um trabalho específico. Entretanto, um ponto 

da lei chama a atenção, e esse, sim, tem efeitos diretos no tema central de discussão 

deste trabalho. Trata-se da abordagem expressa que a lei faz ao tema das garantias, 

que devem ser concedidas ao parceiro privado nos contratos de parceria – e, nesse 

caso, faz-se expressa referência aos contratos de concessão comum. 

Em dois momentos da lei há essa abordagem, primeiro no item 9 do §1º do art. 

7º e, ao final da lei, já nas disposições finais, no parágrafo único do art. 17, cujos 

conteúdos seguem descritos abaixo: 

 

Artigo 7º Caberá ao órgão ou à entidade competente apresentar 
estudo técnico que fundamente a vantagem da prorrogação do 
contrato de parceria em relação à realização de nova licitação para o 
empreendimento. 
§ 1º Sem prejuízo da regulamentação do órgão ou da entidade 
competente, deverão constar do estudo técnico de que trata o “caput” 
deste artigo: 
[...] 
9. as garantias que serão concedidas ao parceiro privado como 
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forma de mitigar os riscos contratuais e diminuir os custos a eles 
associados. 
Artigo 17. Fica o Poder Executivo e a administração pública indireta 
estadual, em conjunto ou isoladamente, autorizados a compensar 
haveres e deveres de natureza não tributária com concessionários e 
subconcessionários. 
Parágrafo único. O Poder Executivo e a administração pública indireta 
estadual poderão conceder garantias no âmbito dos contratos de 
concessão comum, concessão patrocinada, concessão 
administrativa, concessão regida por legislação setorial, permissão de 
serviços públicos e outros negócios público-privados, como forma de 
mitigar os riscos e diminuir os custos a eles associados. (SÃO 
PAULO, 2019, p. 2) 

 

Basicamente, o legislador, no art. 7º, especifica que, para a viabilização da 

utilização do instituto da prorrogação, é necessário que o órgão ou a entidade estadual 

competente fundamente a vantagem da prorrogação daquele determinado contrato 

em detrimento da realização de uma nova licitação. 

E, dentre as abordagens que devem constar do estudo técnico, é imperioso que 

conste do material uma análise específica sobre as garantias que serão concedidas 

ao parceiro privado como forma de mitigar os riscos contratuais e diminuir os custos 

a eles associados. 

Em verdade, a exigência da análise da concessão de garantias ao parceiro 

privado demonstra coerência com o conteúdo do próprio texto legal. É que o objetivo 

dessa lei, como aponta a própria exposição de motivos do projeto de lei, é o de 

fomentar: a) a ampliação e o fortalecimento das parcerias entre o poder público 

estadual e a iniciativa privada, e b) a melhoria dos projetos de parcerias em curso no 

Estado de São Paulo. 

Para tanto, é necessário que os contratos de parceria atualmente existentes 

sejam reformulados e modernizados, para que possam ser extraídos novos 

investimentos, novas estimativas dos custos e das despesas operacionais, nova 

modelagem econômico-financeira, possíveis alterações nos critérios de remuneração 

etc. 

Tudo isso implica natural rediscussão da matriz de riscos associada ao 

empreendimento e, via de consequência, discussão das necessidades de concessão 

de garantias concedidas ao parceiro privado como forma de mitigar os riscos 

contratuais e diminuir os custos associados ao contrato prorrogado. 

É justamente, por esse motivo, que a lei estadual reitera a possibilidade da 

concessão dessas garantias no parágrafo único do art. 17, acima transcrito. 
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O foco de preocupação da Lei Estadual nº 16.933/2019 não é o modelo 

contratual a ser prorrogado pelo poder concedente, mas a alteração das bases da 

alocação de riscos.  

Sob a perspectiva do legislador, a preocupação com o modelo de relação 

contratual estabelecido é secundária, importando mais a eventual alteração 

significativa da matriz de riscos do que necessariamente o modelo de contrato 

associado ao empreendimento.  

Por esse motivo, inclusive, o legislador, no parágrafo único do art. 17, faz 

referência aos contratos de concessão comum, patrocinada e administrativa, sem 

prejuízo de outros negócios públicos privados, desde que a concessão da garantia 

permita mitigar os riscos contratuais e diminuir os custos a eles associados. 

Recente parecer jurídico emitido pela Consultoria Jurídica da Secretaria dos 

Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo (Parecer CJ/STM nº 1/2021, 

proferido no âmbito do Processo Administrativo STM nº 64.506/2021) e ratificado tanto 

pela Subprocuradoria-Geral do Estado, quanto pela Procuradoria Adjunta do Estado 

de São Paulo, afirma expressamente, em trecho específico, a possibilidade da 

prestação de garantias ao parceiro privado em concessão comum, fazendo menção 

expressa aos termos da lei: “[...] conquanto possa o Poder Executivo prestar garantias 

no âmbito de contratos de concessão comum, conforme autorização contida no artigo 

17, parágrafo único, da Lei Estadual nº 16.933/2017 [...]”. 

As diretrizes impostas por essa lei estadual vêm coroar toda a reflexão 

estabelecida ao longo deste trabalho, que nos capítulos anteriores demonstram que 

os contratos de concessão comum, na sua essência, não detêm, como regra, a 

concessão de garantia ao parceiro privado, não pela sua impossibilidade legal, mas 

por sua desnecessidade econômica naquele momento. 

Vale dizer que, pela reflexão extraída desta pesquisa de conclusão de curso, a 

concessão de garantias está associada à necessidade extraída dos riscos 

relacionados ao empreendimento para o parceiro privado. Embora, nos contratos de 

concessão comum, a assunção de riscos financeiros não seja uma regra – em se 

caracterizando esses riscos mediante uma alteração da matriz ao longo da execução 

do contrato, ou mesmo no início do empreendimento, ainda na sua concepção – pouco 

importa que se trate de concessão comum, a garantia pode ser concedida ao parceiro 

privado como forma de mitigar os riscos contratuais e diminuir os custos a ele 

associados. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco deste trabalho foi a abordagem sobre os contratos de parceria vigentes 

e ainda por viger sob a modelagem de concessão comum e cujo escopo seja o 

transporte público coletivo de passageiros. 

Em que pese o trabalho trate especificamente dos contratos de transporte 

coletivo público de passageiros, os conceitos abordados são aproveitados por todos 

os contratos de concessão comuns, na medida em que trouxe à tona uma discussão 

interessante sobre o real alcance da alocação de riscos em contratos de concessão 

comum, bem como sobre a possibilidade de garantias a serem prestadas pelo parceiro 

público nesses contratos.  

Para abordar e dirimir essas questões, nesta pesquisa, nos debruçamos da 

seguinte forma: em capítulo específico, houve uma análise sobre os pontos de contato 

entre os contratos de parceria de concessão comum, patrocinada e administrativa. 

Nesse capítulo, após os esclarecimentos ao leitor sobre os pontos de convergência e 

sobre as diferenças dos modelos de contratos de parceria, foi dada uma especial 

atenção às diretrizes impostas para a contratualização no âmbito da Lei da Mobilidade 

Urbana. 

Após minuciosa imersão sobre as regras de remuneração para os contratos de 

prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros, extraídos do art. 

9º da Lei da Mobilidade Urbana, foi possível concluir que os contratos de concessão 

de transporte público coletivo de passageiros continuam sendo remunerados 

essencialmente por tarifa, só que, a partir da edição dessa lei, pela denominada “tarifa 

de remuneração”, o que não descaracteriza os contratos firmados como  modelos de 

concessão comum. 

Feitos os estudos sobre a remuneração desses contratos de parceria, esse 

mesmo capítulo passou a abordar a possibilidade da conversão dos contratos de 

concessão comum em contratos de concessão patrocinada. A resposta, após os 

estudos, foi a de que há, sim, essa possibilidade desde que cumpridos os requisitos 

legais da Lei das PPPs. 

Por fim, nesse capítulo, a questão da efetiva necessidade de se converter uma 

concessão comum de transporte público coletivo de passageiros em concessão 

patrocinada foi abordada. A conclusão, a partir das reflexões extraídas sobre o tema 
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da remuneração na Lei da Mobilidade Urbana, foi a de que, nesse tipo de contrato 

específico, essa conversão é desnecessária. 

Superado esse entendimento sobre as semelhanças e diferenças entre os 

contratos de parceria, bem como sobre a análise do ponto de vista específico da lei 

setorial, iniciamos a análise da questão principal do tema, ou seja, a possibilidade de 

concessão de garantias pelo poder concedente em contratos de parceria sob o 

modelo da concessão comum. 

Para que fosse uma conclusão lúcida, foi necessário um estudo aprofundado 

do processo legislativo que culminou na Lei Federal nº 8.987/1995. A partir da leitura 

do projeto de lei, que deu início às discussões dentro do processo legislativo, foi 

possível verificar que, ao contrário de negar a possibilidade da concessão das 

garantias ao parceiro privado, a Lei Federal nº 8.987/1995, no decorrer do processo 

legislativo, possibilitou justamente que isso fosse possível, não como regra, como 

ocorre na Lei das PPPs, mas como uma alternativa legal, se e quando necessário. 

Portanto, a concessão de garantias de execução das obrigações contratuais 

pelo poder concedente ao parceiro privado em concessões comuns é possível, desde 

que haja uma significativa assunção de riscos pelo concessionário naquele contrato.  

A conclusão foi selada pela análise da Lei Estadual nº 16.933/2019, que prevê 

expressamente a possibilidade de concessão de garantias ao parceiro privado em 

contratos de concessão comum. O importante é que o raciocínio legal é simétrico aos 

estudos deste trabalho, de onde se extrai que a discussão sobre a concessão das 

garantias em contratos de concessão comuns não está associada à sua previsão 

legal, e sim ao nível de riscos assumidos pelo parceiro privado nessa concessão. 

Ainda mais importante é que a lei associa a concessão da garantia ao parceiro 

privado como forma de mitigar os riscos e diminuir os custos associados ao 

empreendimento, o que é uma consequência natural da segurança contratual que se 

dá ao concessionário. 

Como forma de demonstrar todos os fenômenos descritos, ao longo do 

trabalho, foram incluídos no seu conteúdo casos específicos nos quais o tema da 

garantia em contratos de concessão comum foi expressamente previsto. Todos esses 

casos, por sua vez, foram tratados no item 2.4 e demonstraram as melhores práticas 

na atualidade sobre a inclusão de garantias em contratos de concessão comum. 
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Nesse capítulo específico, houve um estudo aprofundado sobre as formas de 

garantia oferecidas ao parceiro privado; e, portanto, sobre a factibilidade de sua 

ocorrência. 

A partir de todos esses estudos, foi possível extrair uma conclusão firme de que 

é possível a concessão de garantias da execução contratual pelo poder concedente 

ao parceiro privado em contratos de concessão comum como forma de mitigar os 

riscos e diminuir os custos associados ao empreendimento. 
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ANEXO A – Termo Aditivo nº 13/2021 ao Contrato de Concessão EMTU/SP nº 

020/1997 

Remuneração Geral 
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Fonte: SÃO PAULO. Termo Aditivo no 13, de 23 mar 2021. Contrato de Concessão EMTU/SP nº 

020/1997, celebrado entre o Estado de São Paulo e a Empresa METRA. Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, Poder Legislativo, São Paulo, SP, 7 ago 2021, v. 131, n. 146, p. 15.  
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ANEXO B – Termo Aditivo nº 13/2021 ao Contrato de Concessão EMTU/SP nº 
020/1997: Funcionamento da Conta de Ajuste da Concessão
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Fonte: SÃO PAULO. Termo Aditivo no 13, de 23 mar 2021. Contrato de Concessão EMTU/SP nº 
020/1997, celebrado entre o Estado de São Paulo e a Empresa METRA. Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, Poder Legislativo, São Paulo, SP, 7 ago 2021, v. 131, n. 146, p. 15.  
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ANEXO C – Contrato de Concessão no 001/2004 Termo de Concessão para 
Prestação e Exploração de Serviços de Transporte Coletivo de Passageiro

s
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO D – Termo de Concessão para Prestação e Exploração de Serviços de 
Transporte Coletivo de Passageiros
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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Anexo E – Contrato de concessão para prestação do serviço público de transporte 

coletivo urbano de passageiros Manaus/AM 

 
Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente 
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ANEXO F – Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 002/2011 – CEL/SMTU
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO G – Concessão do Serviço Público Municipal de Transporte Coletivo de 

Passageiros da Cidade de Cuiabá   

Da Tarifa e Remuneração 
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO H – Concessão do Serviço Público Municipal de Transporte Coletivo de 
Passageiros da Cidade de Cuiabá: Dos Direitos e Obrigações das Partes e dos 

Usuários
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO I – Concessão do Serviço Público Municipal de Transporte Coletivo de 

Passageiros da Cidade de Cuiabá   

Da Garantia 
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO J – Concessão para Prestação e Exploração do Serviço Público 

Regular de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Guarujá/SP: Objeto
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO K – Concessão para Prestação e Exploração do Serviço Público 

Regular de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Guarujá/SP  

 



167 

 

 



168 

 



169 

 



170 

 



171 

 



172 

 

 

Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO L – Contrato de Concessão Onerosa para Prestação e Exploração do 
Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros no Município de São 

Bernardo do Campo/SP
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO M – Edital da Concorrência Pública nº131/2008
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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Anexo N – Contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de 
Passageiros por Ônibus: Do Regime Tarifário
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO O – Contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de 
Passageiros por Ônibus
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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ANEXO P – Demonstrativo de Resultados Simplificados: Proposta Comercial 
(Anexo VI)
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 
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Anexo Q – Concessão da Prestação do Serviço Público de Transporte de 
Passageiros, sobre Trilhos, Das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda da Rede de 

Trens Metropolitanos da RMSP
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Fonte: Documento público obtido diretamente da Concessionária do serviço público correspondente. 


