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RESUMO 

 

A presente dissertação trata do tema da intervenção do poder concedente nas concessões, 

prevista no art. 32 da Lei Federal n. 8.987 de 1995 (“Lei Geral de Concessões”), analisando as 

regras previstas no regime geral de concessões. A partir da análise de casos práticos de 

intervenções realizadas com base nas regras da Lei Geral de Concessões, são constatadas 

omissões legislativas no regime geral, em especial quanto à possibilidade de utilização, pelo 

poder concedente, dos bens integrantes da esfera patrimonial privada da concessionária. Essas 

omissões podem trazer indesejável insegurança jurídica quando da necessidade de intervenção 

pelo poder concedente. A partir da experiência do governo federal (representado pela ANEEL) 

de intervir em diversas concessões que então eram controladas pelo Grupo Rede Energia, são 

analisadas as regras criadas pela Medida Provisória n. 577 de 2012, depois convertida na Lei 

de Intervenção do Setor Elétrico. Com base nessa análise crítica, é defendida a necessidade de 

inclusão de regras mais claras e detalhadas sobre a intervenção nos contratos omissos, bem 

como a conveniência de uma alteração na Lei Geral de Concessões. Por fim, é apresentado ao 

debate um texto-base para um projeto de lei alterando a Lei Geral de Concessões. 

 

Palavras-chave: Concessões. Adequação dos serviços concedidos. Intervenção. Bens 

reversíveis. Esfera patrimonial privada da concessionária.     

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation deals with the issue of intervention by the granting authority in concessions, 

provided by art. 32 of Federal Law n. 8987/95 (“General Concessions Law”), analyzing the 

rules provided for in the general concession regime. Subsequently, starting with the analysis of 

practical cases of interventions carried out based on the rules of the General Concessions Law, 

legislative omissions in the general regime are found, particularly regarding the possibility of 

use by the granting authority of the assets belonging to the concessionaire's private equity 

sphere. These omissions can bring undesirable legal uncertainty when the granting authority 

needs to intervene. Based on the experience of the federal government (represented by ANEEL) 

with intervention in several concessions that were then controlled by Grupo Rede Energia, we 

analyze the rules created by Provisional Measure n. 577 of 2012, later converted into the 

Electricity Sector Intervention Law. Based on this critical analysis, the need to include contracts 

that lack clearer and more detailed rules on intervention is defended, as well as the desirability 

of an amendment to the General Concession Law; a basic text for a bill amending the General 

Concessions Law is presented for debate. 

 

Keywords: Concessions. Adequacy of the services provided. Intervention. Reversible Goods. 

Concessionaire's private equity sphere. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A intervenção é uma ferramenta do poder concedente para assumir, excepcional 

e temporariamente, a direção dos serviços concedidos. A ferramenta decorre da própria 

natureza dos interesses públicos e coletivos envolvidos na adequada prestação daqueles 

serviços, que impõe ao poder concedente o dever de zelar pela prestação dos serviços nos 

termos definidos no instrumento da concessão. A intervenção é regrada pela Lei n. 

8.987/95 (“Lei Geral de Concessões”), nos arts. 32, 33 e 34, e não se confunde com as 

medidas sancionatórias.  

A ideia do presente trabalho surgiu a partir da experiência profissional do autor 

na atuação nos desdobramentos da intervenção ocorrida na Parceria Público-Privada 

contratada pelo Município de Guarulhos para os serviços de esgotamento sanitário. Neste 

caso específico, a intervenção foi utilizada como instrumento de litígio com o 

concessionário, em deturpação dos objetivos do instituto, conforme será tratado mais 

adiante.   

Assim, no início da organização do trabalho e desenvolvimento das primeiras 

estruturas, havia uma clara premissa orientando a construção de argumentos que 

limitassem as hipóteses de intervenção e o seu próprio alcance. 

Não obstante, durante o desenvolvimento do trabalho, o aprofundamento dos 

estudos e a orientação do Prof. Caio Mário da Silva Pereira Neto, bem como diversas 

conversas com profissionais envolvidos em outras intervenções, inclusive o Sr. Isaac 

Averbuch (que foi interventor na CELTINS), acabaram por reorganizar completamente o 

foco deste estudo. 

Ficou evidente que o instituto da intervenção é ferramenta relevante para a 

garantia da adequada prestação dos serviços, sendo passível de utilização em um sem-

número de situações que podem, inclusive, prescindir de qualquer responsabilidade do 

concessionário; ou, ao contrário, permitir ao poder concedente resguardar a adequação 

dos serviços do concessionário negligente, de forma paralela à adoção das medidas 

sancionatórias cabíveis. Enfim, ficou claro que aquela ferramenta carece de maior 

discussão para que seu uso seja adequado e efetivo. 

Assim, o presente estudo começa pela análise do instituto da intervenção tal como regrado 

pela Lei Geral de Concessões. Na sequência, investiga-se o caso da intervenção realizada 

pelo Município de Guarulhos, inclusive quanto às conclusões alcançadas pelo 

procedimento arbitral que se seguiu. Também foram analisadas algumas outras 



9 
 

 

intervenções decretadas com base na Lei Geral de Concessões, chegando-se à parcial 

conclusão de que a disciplina legal que existe é insuficiente. 

Em seguida, a partir da experiência específica da intervenção promovida pela 

ANEEL em concessionárias do Grupo Rede, de forma enriquecida pelos relatos do Sr. 

Isaac Averbuch, analisa-se a Lei Federal n. 12.767/2012, que trata de forma muito mais 

adequada da intervenção em concessões no setor elétrico.       

Considerando as experiências analisadas, o instituto é avaliado na sua perspectiva 

de ferramenta essencial para a manutenção dos contratos, em seus diversos aspectos, 

constituindo-se como opção extraordinária disponível ao poder concedente para tal 

mister, sempre que outras medidas menos gravosas, cooperativas e consensuais não 

puderem ser implementadas.  

Partindo da premissa da insuficiência do regramento legislativo e do fato de que 

os contratos existentes, em regra, não contêm nenhuma disciplina mais específica, são 

propostas condutas que, a critério do autor, seriam boas práticas para a intervenção em 

contratos omissos. 

Mais adiante, levando em conta as conclusões parciais, é defendida a 

possibilidade de contratualização das regras de intervenção, independentemente da 

melhoria legislativa, inclusive com a proposição de uma minuta de termo aditivo. 

Também é oferecida uma proposta de projeto de lei para o aprimoramento das 

regras de intervenção na Lei Geral de Concessões. 

Por fim, são apresentadas as principais conclusões do trabalho desenvolvido, 

consolidando a percepção de insuficiência do atual regramento legislativo e as 

oportunidades de melhoria, seja por meio de aprimoramento dos contratos, seja pela 

alteração da Lei Geral de Concessões. 

A metodologia empregada consiste num trabalho exploratório de práticas 

jurídicas combinado com o estudo dos casos indicados para, com base nas respostas 

encontradas, sugerir as correspondentes propostas de aprimoramento. 
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2 A INTERVENÇÃO NA LEI GERAL DE CONCESSÕES 

 

A Lei Geral de Concessões prevê a intervenção como um encargo do Poder 

Concedente, uma espécie de poder-dever que deve ser exercido sempre que necessário 

para a garantia da adequada prestação dos serviços concedidos (art. 29, III1).  

Em seu art. 322, a Lei Geral de Concessões estabelece a possibilidade de o Poder 

Concedente intervir na concessão “com o fim de assegurar a adequação na prestação do 

serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 

pertinentes”. O parágrafo único desse dispositivo estabelece que a intervenção se 

materializa por meio de decreto que deverá designar o interventor, bem como indicar o 

prazo, os objetivos e os limites da medida.  

A Lei Geral de Concessões também trata do instituto nos arts. 333 (quanto ao prazo 

de instauração e conclusão do processo administrativo para comprovação das causas que 

lhe determinaram, bem como de algumas das consequências da intervenção indevida) e 

34 (quanto à prestação de contas do interventor ao final da intervenção).  

O instituto constitui uma importante ferramenta para assegurar a prestação 

adequada do serviço público concedido (ou seja, conforme previsão do §1º do art. 6º4 da 

Lei Geral de Concessões, aquele prestado com “regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”), 

 
1 “Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 

(...) 

III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

(...)” 
2 “Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na 

prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 

pertinentes. 

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do 

interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida”. 
3 “Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar 

procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar 

responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. 

§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será 

declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de 

seu direito à indenização. 

§ 2º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de 

até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção”. 
4 “Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 

dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. 
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possibilitando ao Poder Concedente implementar uma correção de rumo apta a evitar a 

traumática declaração de caducidade da concessão (art. 385 da Lei Geral de Concessões). 

Nos tópicos seguintes serão analisados mais a fundo os aspectos essenciais do 

instituto, em especial sobre sua finalidade, natureza, requisitos, prazo e efeitos. 

 

2.1.O CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA INTERVENÇÃO  

 

Antes mesmo de serem analisadas as características essenciais da intervenção no 

contexto da Lei Geral de Concessões, é preciso que se estabeleça um ponto de partida 

importante: a intervenção é medida subsidiária para a garantia da prestação adequada dos 

serviços concedidos. 

De fato, como pressuposto de sua validade, em razão do regime jurídico a que o 

instituto está submetido, é preciso que se tenha claro que o poder concedente tem o dever 

de buscar meios menos gravosos e mais eficientes antes de optar pela intervenção na 

concessão. Em outras palavras, antes de avocar para si a direção temporária dos serviços 

concedidos, deve o poder concedente esgotar os meios possíveis para que o próprio 

concessionário, eventualmente com o apoio do poder concedente, promova as adequações 

esperadas. 

Interpretar isoladamente os arts. 32 e seguintes da Lei Geral de Concessões no 

contexto de uma concepção autoritária e ultrapassada6 do direito administrativo pode 

 
5 “Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a 

declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições 

deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes. 

§1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 

I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, 

indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes 

à concessão; 

(...)”. 
6 Sobre essa mudança de eixo no direito administrativo, Rafael Roque Garofano registra que “passam a ter 

lugar na visão atual do Direito Administrativo contemporâneo temas como a participação, a obtenção do 

consenso, o juízo de proporcionalidade como condição de validade, a utilidade do processo administrativo 

e a sua efetividade na consecução dos direitos fundamentais. O resultado dessa perspectiva é o 

deslocamento do centro gravitacional da atividade administrativa do ato para o processo administrativo, 

como meio de garantir a defesa dos cidadãos contra a atuação arbitrária da Administração, e também do 

ato para o contrato, como mecanismo de aumento da legitimidade, eficiência e horizontalidade nas relações 

entre Estado e sociedade” (2015, p. 96). Em sentido próximo, Fernando Dias Menezes de Almeida 

contextualiza essa mudança de eixo em relação à teoria dos contratos administrativos, que “alçada a um 

novo patamar evolutivo de convergência, por decorrência do aumento de complexidade do fenômeno 

contratual, deve acolher toda essa possibilidade de gradação de situações objetivas e subjetivas, coexistindo 

em uma mesma relação estruturalmente convencional, conforme hipóteses acima aventadas, - 

desprendendo-se, pois, da ideia de incidência necessária e automática de um rol de prerrogativas de ação 

unilateral autoexecutória da Administração” (2012, p. 383).     
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levar o intérprete a erro grave, maculando a intervenção de vícios que poderão causar sua 

nulidade e afastá-la do objetivo essencial de corrigir a inadequação dos serviços. 

Nesse mister, soluções cooperativas devem ser primordialmente engendradas pelo 

poder concedente, endereçando medidas que agreguem meios às capacidades do 

concessionário para a resolução das falhas constatadas, sem prejuízo do posterior 

ressarcimento dos custos incorridos, conforme seja o caso. Apenas na insuficiência delas 

– ou diante de eventual postura reativa do concessionário – haverá espaço para a 

intervenção. 

Perceba-se que o caráter subsidiário da intervenção ora defendido não decorre de 

mero capricho retórico, mas de expressa imposição legal. A Lei de Processo 

Administrativo Federal7 estabelece que as decisões administrativas devem ser lastreadas 

em processos que assegurem a proporcionalidade entre os meios adotados em razão dos 

fins almejados. Além disso, quando implicarem em restrição de direitos – como é o caso 

da intervenção -, deverão ser as estritamente necessárias ao atendimento do interesse 

público (art. 2º, inciso VI do parágrafo único), bem como precisam indicar os 

pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão (inciso VII), propiciando 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (inciso 

IX), dentre diversos outros requisitos de validade. 

A propósito, o art. 20 da LINDB veda a tomada de decisões com “base em valores 

jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”, 

determinando, em seu parágrafo único, que sejam consideradas na motivação da decisão 

a “necessidade e a adequação da medida imposta (...), inclusive em face das possíveis 

alternativas”. 

O próprio princípio da cooperação consagrado pelo art. 6º do CPC, aplicável 

subsidiariamente ao processo administrativo8, impõe a colaboração entre as partes “para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"9. 

 
7 Registre-se que a Lei de Processo Administrativo Federal é aplicável subsidiariamente aos estados e 

municípios se inexistente lei específica local, conforme Súmula n. 663 do STJ. Ainda, nos casos em que há 

lei local regulando o processo administrativo, o texto normativo local usualmente segue as linhas gerais da 

legislação federal.   
8 Há expressa previsão da aplicação subsidiária das normas de processo civil ao processo administrativo, 

conforme estabelece o art. 15 do CPC: "na ausência de normas que regulem processos eleitorais, 

trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 

subsidiariamente”.  
9 Sammara Costa Oinheiro Guerra de Araújo e Ana Priscyla Braha Lima tratam do tema da aplicação do 

princípio da cooperação no processo administrativo, sustentando que “A decisão proferida pela autoridade 

administrativa deve obedecer aos preceitos do debate democrático e participativo dos litigantes. É de suma 

importância o papel ativo e cooperativo das partes no decurso do processo, objetivando a obtenção da 

decisão de mérito efetiva, legítima e em tempo razoável. 
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Lembre-se que, em regra, o concessionário é quem detém os meios necessários 

para prestar o serviço, sendo razoável supor que a colaboração do poder concedente, ao 

lidar com os desafios enfrentados pelo concessionário, tende a ser mais eficaz do que a 

intervenção – em especial se nos moldes encontrados em muitos dos casos analisados, 

com a adoção de medidas com claro teor punitivo.  

Nos casos examinados a inadequação na prestação dos serviços não surgiu 

repentinamente, o que poderia demandar medidas urgentes e inadiáveis de caráter cautelar 

– o que será tratado adiante. A experiência analisada indica que a intervenção costuma 

acontecer depois de um longo período de atritos entre poder concedente e concessionário. 

É perfeitamente factível, portanto, que exista tempo para que tais medidas 

colaborativas sejam adequadamente engendradas, evitando-se ainda mais solavancos na 

prestação dos serviços em razão de o poder concedente assumir temporariamente a 

direção da concessão. 

Importa ressaltar desde logo que a persecução do interesse público em decretar a 

intervenção, no sentido de o poder concedente preservar a adequada prestação dos 

serviços, não deve servir de justificativa para a não adoção de soluções consensuais 

quando o contexto assim o permitir. 

Conforme registra Juliana Bonacorsi de Palma (2014, p.165),  

 

mesmo que se reconheça a existência do princípio da supremacia do interesse 

público no ordenamento jurídico, não se pode deixar de reconhecer que a 

celebração de acordos administrativos pode ser, no caso concreto, o efetivo 

interesse público que a Administração deve perseguir. Nessa linha, a 

celebração de acordos tampouco implica em disponibilidade do interesse 

público. São exatamente as potenciais vantagens da consensualidade em 

detrimento da atuação unilateral e imperativa que permitem afirmar que os 

acordos administrativos podem ser a solução ótima no caso concreto, 

equiparando-se ao interesse público, portanto. “(Grifos nossos)”. 

 

Nesse mesmo sentido, a LINDB, além de determinar o esgotamento prévio de 

possíveis medidas alternativas, dá o fundamento jurídico para eventuais entendimentos 

extraordinários entre o poder concedente e o concessionário. De fato, o seu art. 26 prevê 

a possibilidade de celebração de compromissos com o objetivo de buscar “solução 

jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais”.      

 
Assim, a autoridade administrativa deve buscar uma maior participação dos envolvidos no processo 

administrativo, através de um amplo diálogo sobre as questões controversas, o que irá legitimar a decisão 

proferida, já que as partes participarão cooperativamente para se chegar a mesma, bem como propiciará a 

aceitação da decisão de uma forma menos impositiva e evitando surpresas”. (2019, p. 201) 
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Não se olvide, ainda, que sob a ótica da função social dos contratos também 

emerge o caráter subsidiário da intervenção. Felipe Montenegro Viviani Guimarães 

(2017, p. 289) afirma que  

 

(...) o princípio da função social dos contratos afeta a aplicação do instituto 

jurídico da intervenção administrativa nos contratos de concessão de serviço 

público ao limitar a utilização desse instituto jurídico àqueles casos 

excepcionais em que a assunção da administração da concessionária de 

serviço público10 pelo Poder Concedente seja, realmente, a única maneira 

de promover o interesse público dos usuários consubstanciado na 

prestação adequada do serviço público concedido e no cumprimento das 

normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes. (Grifos nossos)   

 

Portanto, avaliar possíveis alternativas, colaborativas e menos gravosas para as 

partes, bem como justificar adequadamente sua eventual não adoção, é dever que não 

pode ser afastado, sob pena de nulidade da intervenção.   

 

2.2.A INTERVENÇÃO COMO FERRAMENTA DE DIREÇÃO TEMPORÁRIA DA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELO PODER CONCEDENTE (E NÃO COMO SANÇÃO) 

 

Logo de início há que se ter em mente que a intervenção não é sanção; a 

inadequação na prestação dos serviços, ou mesmo o descumprimento do contrato (ou de 

regras em geral a que esteja sujeito) pelo concessionário, devem ser combatidos por meio 

da aplicação das correspondentes sanções11 (art. 29, II12 da Lei Geral de Concessões), que 

obrigatoriamente estarão previstas no contrato de concessão (art. 23, VIII13 da mesma 

lei).  

 
10 Discordamos do autor em relação à possibilidade de a intervenção abranger a pessoa jurídica da 

concessionária, conforme será explicado adiante, neste trabalho.  
11 Ao comentar o Decreto n. 2.335. de 6.10.1997, que constituiu a ANEEL, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

(2015, p. 88) critica a inclusão da intervenção como medida sancionatória (art. 17, IV do decreto citado, 

ainda vigente nesta data): “a intervenção não constitui medida punitiva, mas um processo administrativo 

de apuração de infrações, que poderá resultar ou não em punição, no curso do qual é assegurado o 

contraditório e o direito à ampla defesa, tal como previsto no art. 33 da Lei nº 8.987; sendo prevista como 

sanção no referido decreto, é evidente que o contraditório e o direito de defesa têm ser prévios à 

intervenção, sob pena de ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição; melhor será que a ANEEL obedeça, 

em matéria de intervenção, às normas contidas nos arts. 32 a 34 da Lei nº 8.987”.  
12 “Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 

(...) 

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

(...)” 
13 “Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 

(...) 

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de 

aplicação; 

(...)”. 
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A intervenção é ferramenta para a assunção temporária pelo poder concedente da 

direção dos serviços concedidos, como forma de assegurar essencialmente a sua 

continuidade conforme com os parâmetros estabelecidos. 

Trata-se, portanto, de ônus do poder concedente no seu objetivo de assegurar a 

adequada prestação dos serviços, decorrente das prerrogativas inerentes ao titular do 

serviço público e cuja concessão abrange o exercício sem a transferência da respectiva 

titularidade, cuja decretação somente deve ocorrer quando medidas menos gravosas se 

mostrarem insuficientes, conforme destacado anteriormente. Ressalta-se que não se trata 

de um poder arbitrário, mas sim de um instrumento condicionado a determinada 

finalidade, já indicada na Lei Geral de Concessões e aqui referida, qual seja, a garantia 

de adequação do serviço público. 

Há quem defenda, inclusive, seria possível intervir na concessão mesmo sem a 

previsão na Lei Geral de Concessões, como decorrência lógica do dever, do poder 

concedente titular dos serviços, de assegurar a adequada prestação dos serviços 

concedidos. Nas palavras de Lúcia Valle Figueiredo (2001, p. 225), “o serviço é público, 

apenas foi dado em concessão”.    

De todo modo, por meio da intervenção, inexistindo alternativa mais eficaz e 

menos gravosa, pode (e deve) o poder concedente assumir a direção da prestação dos 

serviços concedidos para assegurar a sua adequação14, utilizando para tanto os meios que 

a lei ou contrato lhe garantirem, conforme venha a ser detalhado no decreto de intervenção 

(esta questão será aprofundada em seguida). 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015, p. 89) é precisa ao advertir que  

 

a intervenção não tem caráter punitivo; ela nada mais é do que a substituição 

temporária da concessionária pelo próprio poder concedente, com o objetivo 

de apurar irregularidades, assegurar a continuidade do serviço e propor, a final, 

as medidas mais convenientes a serem adotadas.    

 

Assim, inadequações menos gravosas na prestação dos serviços pelo 

concessionário, desde que não comprometam a sua continuidade, regularidade ou 

segurança, não autorizam a decretação da intervenção, devendo ser tratadas por meio da 

aplicação de advertência ou multa, conforme seja a gravidade.  

Na verdade, mesmo um grave descumprimento contratual, desde que pontual e 

que não prejudique a continuidade, segurança ou regularidade dos serviços, não autoriza 

 
14 O conceito de adequação e seus desdobramentos serão explorados mais adiante, mas, desde logo, é 

importante que se tenha claro que não é qualquer inadequação na prestação do serviço que autoriza a 

intervenção: é preciso que haja risco materializado ou iminente para a continuidade, a regularidade ou a 

segurança.  
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a intervenção – ainda que, em tese, tal falha possa justificar a própria declaração de 

caducidade da concessão. 

Por exemplo, o concessionário de um aeroporto que pontualmente deixe de 

cumprir algum requisito de segurança operacional aplicável ao aeródromo, mas que, 

dispondo dos meios necessários, empregue-os imediatamente na solução do problema, 

não deveria sofrer a intervenção, ainda que certamente deva ser responsabilizado pela 

falha – inclusive pela possível declaração de caducidade da concessão e de eventuais 

repercussões na esfera criminal, conforme seja o caso. 

A intervenção é ferramenta subsidiária para a garantia da continuidade, da 

segurança e da regularidade dos serviços, devendo seu emprego pelo poder concedente 

ocorrer em estrita conformidade com os princípios de direito público aplicáveis na 

ponderação do seu uso, com destaque para o da eficiência (art. 37, caput, CF). 

No exemplo hipotético citado, a decretação da intervenção em nada contribuiria 

para a solução da falha pelo concessionário; muito ao contrário, apenas tumultuaria a 

adoção das medidas corretivas que poderiam ser adotadas de forma mais eficaz pelo 

próprio concessionário (no pressuposto de que ele disponha dos meios necessários para 

tanto). 

E isso não significaria, em absoluto, a renúncia pelo poder concedente do dever 

de zelar pela adequação (no caso, a própria segurança) dos serviços concedidos: o poder 

concedente pode e deve acompanhar de perto a resolução do problema pelo 

concessionário, fiscalizando pari passo as medidas adotadas para tanto (vide arts. 29, I15, 

3016 e 31, V17). 

O Poder Judiciário já teve a oportunidade de analisar a questão18, consignando a 

impropriedade da intervenção para o fim de meramente fiscalizar a concessão, tendo 

decidido pela conversão da intervenção em mera inspeção fundamentada no poder de 

fiscalização do poder concedente.  

 
15 “Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 

I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 

(...)” 
16 “Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à 

administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária”. 
17 “Art. 31. Incumbe à concessionária: 

(...) 

V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos 

e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis; 

(...)”. 
18 Decisão liminar confirmada em sentença no processo n. 5045805-58.2018.4.04.7000/PR, que tramitou 

na 1ª Vara Federal de Curitiba, no contexto da intervenção promovida pelo Governo do Estado do Paraná 

nas seis concessões rodoviárias que compõem o chamado anel de integração do Estado do Paraná. A decisão 

será mais bem contextualizada na análise da intervenção decretada pelo Estado do Paraná em concessões 

rodoviárias. 
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A intervenção não é um processo simples, inclusive do ponto de vista operacional, 

demandando uma série de medidas administrativas para sua efetividade. Além de 

envolver possível litígio com o concessionário, há, também, a possibilidade de 

responsabilização do interventor pelos atos praticados (art. 34 da Lei Geral de 

Concessões) e, ainda, a eventual indenização do concessionário (§ 1º do art. 33 da mesma 

lei), caso se comprove que a intervenção não observou os pressupostos legais ou 

regulamentares. 

Por isso, reforçam-se as conclusões do item anterior: a intervenção deve ser 

sempre medida subsidiária, a ser adotada apenas se outras opções cooperativas e 

consensuais se mostrarem ineficazes. 

 

2.3.A PROCESSUALIDADE COMO REQUISITO DE VALIDADE  

 

Como visto, a decretação de intervenção é medida subsidiária a outras opções 

menos gravosas e não se confunde com a atividade fiscalizadora ou punitiva do poder 

concedente. 

Sendo assim, exceto em casos excepcionais e emergenciais que demandem 

providências de natureza cautelar – que serão tratados adiante –, parece ser imprescindível 

a incorporação de uma processualidade mínima e prévia à decretação válida da 

intervenção na concessão. 

Afinal, como já apontado, a Lei de Processo Administrativo Federal estabelece 

que a tomada de decisões na esfera administrativa – como é o caso da intervenção – deve 

decorrer no bojo de processo administrativo que assegure a adequada ponderação dos 

meios a serem adotados em função do objetivo seja atingido.  

Esse requisito da processualidade não deve ser visto como um estorvo ao 

cumprimento, pelo poder concedente, de sua missão em zelar pela adequada prestação 

dos serviços concedidos; ao contrário, é ela que instrumentalizará o poder concedente 

com os meios adequados, suficientes e legítimos19 para que se possa corrigir os rumos da 

prestação desalinhada, inclusive desenhando mais adequadamente os contornos de uma 

intervenção, caso imprescindível.  

 
19 Para Floriano de Azevedo Marques Neto, a processualidade possibilita a incorporação de “temas como a 

participação dos interessados na formação do ato, o juízo de otimização (proporcionalidade) como condição 

para a sua validade, a ponderação de interesses públicos envolvidos, sua utilidade para a consagração ou 

respeito a direitos fundamentais” (MARQUES NETO, 2012, p. 96). 
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Assim, para o pleno atendimento dos pressupostos estabelecidos no parágrafo 

único do art. 2º da Lei de Processo Administrativo Federal, entende-se que há a 

obrigatoriedade de instauração de procedimento(s) administrativo(s) específico(s) e 

prévio(s) para: (i) a avaliação dialética e a caracterização adequada da situação, com 

diagnóstico da inadequação verificada na prestação dos serviços à luz das regras 

contratuais e regulamentares aplicáveis, bem como de suas causas; (ii) a avaliação e a 

discussão com o concessionário e com agência reguladora de eventuais medidas 

cooperativas que possam remediar a situação; e (iii) a adoção das providências cabíveis 

no âmbito da fiscalização da concessão. 

Não se está negando, aqui, a aplicabilidade do art. 33 da Lei Geral de Concessões, 

que estabelece a obrigação de instaurar procedimento administrativo destinado a 

comprovar suas causas determinantes, em até 30 dias depois de decretada a intervenção. 

Como já dito, em situações excepcionais que requeiram medidas de natureza cautelar pelo 

poder concedente, a intervenção pode ser decretada de pronto, conforme demandado pelo 

contexto. 

No entanto, ordinariamente a inadequação dos serviços concedidos não surge de 

supetão, mas evolui gradativamente e no contexto de atritos crescentes entre 

concessionário e poder concedente. É nesse contexto que, a partir de uma interpretação 

sistemática da Lei Geral de Concessões, informada pela disciplina do art. 20 da LINDB, 

defende-se neste trabalho que a adoção de uma processualidade prévia – asseguradora de 

que medidas menos gravosas e mais colaborativas não puderam ser adotadas – também é 

requisito de validade da intervenção. 

Ademais, o art. 33 da Lei Geral de Concessões tem o objetivo mais estreito de 

aferir a existência da inadequação da prestação dos serviços e as respetivas 

responsabilidades, ou seja, trata do contexto da intervenção decretada, não se prestando 

a demostrar, a posteriori, a legitimidade e a correção das medidas alternativas tentadas.         

De fato, apenas com a adoção dessa processualidade mínima garantir-se-á que a 

intervenção é a medida necessária e adequada para o enfrentamento da inadequação dos 

serviços experimentada.        

 

2.4.A QUESTÃO DA ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO  

 

Sendo a intervenção um dos meios de que dispõe o poder concedente para 

assegurar “a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das 

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes”, nos exatos termos do art. 32, 
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caput, da Lei Geral de Concessões, é imprescindível compreender o que seria a adequação 

do serviço, que, nos termos do §1o do art. 6o da Lei Geral de Concessões, significa o 

serviço prestado com “regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. 

Nota-se, desde logo, que mesmo as qualidades do serviço adequado listadas pelo 

§1o do art. 6o da Lei Geral de Concessões não são suficientes para afastar a natureza de 

conceito jurídico indeterminado, o que poderia gerar grande insegurança jurídica para as 

partes, na hipótese de se admitir alguma discricionariedade em sua determinação no caso 

concreto. 

A solução para essa questão está em ponderar os parâmetros de adequação do 

serviço de acordo com o clausulado específico de cada contrato, bem como das 

respectivas normas regulamentares aplicáveis. Assim, é possível saber que o 

concessionário presta o serviço com modicidade tarifária, por exemplo, se estiver 

respeitando a estrutura tarifária vigente, decorrente de sua proposta vencedora na licitação 

que precedeu a outorga da concessão (ou de eventual revisão tarifária implementada pelo 

poder concedente ou ente regulador, conforme seja o caso). 

Assim, a avaliação, pelo poder concedente, da adequação do serviço prestado pelo 

concessionário não comporta nenhum juízo discricionário: se o serviço está sendo 

prestado pelo concessionário em plena observância das normas contratuais e 

regulamentares, o serviço é adequado.  

O que o §1o do art. 6o da Lei Geral de Concessões oferece20 é uma regra geral 

sobre o que deverá ser detalhado em cada contrato para o melhor balizamento do que seria 

a adequação do serviço no caso concreto. Por si só, na ausência de detalhamento 

contratual específico, o dispositivo não serve para fundamentar adequadamente a 

intervenção.   

De fato, não seria razoável que um negócio jurídico complexo, com investimentos 

que precisam ser amortizados no longo prazo (por vezes, ao longo de mais de 30 anos), 

ficasse sujeito à insegurança da interpretação discricionária do poder concedente, que está 

naturalmente submetido às alternâncias político-administrativas de cada ciclo político. 

A discussão sobre a adequação dos serviços, portanto, é indissociável da discussão 

sobre o cumprimento ou o descumprimento do contrato, pois é nele que estarão fixadas 

 
20Estabelece, ainda, uma diretriz para a elaboração de contratos, indicando os parâmetros que devem ser 

detalhados no futuro negócio jurídico para garantir transparência quanto ao que se considerará serviço 

adequado.   
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as obrigações recíprocas, os parâmetros qualitativos do serviço e, por fim, as hipóteses de 

suspensão dessas obrigações. 

 

2.5.DISTINÇÃO ENTRE A OBRIGAÇÃO CONTRATUALIZADA E OS DEVERES PRÓPRIOS DO 

PODER CONCEDENTE   

 

Por força do disposto na Constituição Federal, está o poder concedente obrigado 

de forma ampla a manter a adequação do serviço, conforme venha ele a ser descrito pela 

lei (inciso IV do parágrafo único do art. 17521 da CF). Essa obrigação de prestação 

adequada do serviço somente é transferida ao concessionário na medida em que o contrato 

assim estabelecer. É o contrato de concessão que definirá o que seria um serviço adequado 

no âmbito da concessão, detalhando, in casu, todos os seus elementos caracterizadores, 

sem descurar das normas regulamentares e de serviço para aferição da qualidade do 

serviço. 

Conforme apontado por Fernando Vernalha Guimarães (2014, p. 277), o edital da 

licitação que precede a concessão já deverá conter um anexo com as definições 

operacionais necessárias para caracterizar o serviço adequado no âmbito da concessão: 

 

As definições operacionais deverão acompanhar o edital de licitação, 

permitindo aos interessados a adequada compreensão e mapeamento de todos 

os aspectos da prestação do serviço público. 

Como regra, tais definições compõem aquilo que se chama de projeto 

operacional, que se afigura como um dos anexos fundamentais do programa de 

concessões. Será ele o documento a orientar o modo de prestação do 

serviço, as obrigações fundamentais do concessionário, o cronograma de 

atividades e implementação de obras e serviços, as condições de atendimento 

ao usuário etc.    

 

Ainda que exista entendimento em sentido contrário22, também se pode entender 

que, no âmbito da concessão, a questão da adequação do serviço deve ser analisada 

exclusivamente no contexto dos respectivos detalhamentos adotados pelo contrato de 

 
21 “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

(...) 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

(...)”. 
22 Por exemplo, Caio Mario da Silva Pereira Neto, Mateus Piva Adami e Felipe Moreira de Carvalho, em 

artigo ainda em desenvolvimento e não publicado, mas disponível na biblioteca virtual da FGV, entendem 

que “(...) os serviços concedidos ou permitidos são prestados em regime de direito público, incluindo aí as 

obrigações de prestação de serviço adequado de que trata o parágrafo único do artigo 175 (entre elas a 

continuidade, como definida pela legislação ordinária)”. 
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concessão, pelos seus anexos e na respectiva interface estabelecida com as normas 

regulamentares e de serviço aplicáveis. 

Eventual entendimento de que os serviços precisam ser ajustados em quesitos não 

previstos contratualmente, como, por exemplo, uma determinação legal que estabeleça 

um prazo mais enxuto para a universalização dos serviços, por óbvio não obriga 

automaticamente o concessionário. A obrigação para o concessionário apenas surgirá 

quando tal disposição for incorporada à concessão por meio do competente termo aditivo, 

concomitantemente ao reequilíbrio da concessão (§4º23 do art. 9º da Lei Geral de 

Concessões). 

Essa distinção é muito importante diante da possibilidade de edição de leis ou de 

prolação de decisões judiciais contra o poder público que venham a estabelecer critérios 

mais rígidos para a definição do que seria serviço adequado no caso concreto. 

É bastante comum que a opção pela concessão se dê justamente para viabilizar a 

universalização dos serviços (ou a generalidade). Ocorre que essa universalização deverá 

ocorrer conforme as possibilidades, preservando a sustentabilidade econômica da 

concessão24. Assim, a expansão dos serviços pelo concessionário deverá ocorrer de forma 

gradual, conforme cronograma previsto no contrato de concessão. 

Eventual obrigação mais rigorosa na caracterização do serviço adequado que 

venha a ser imposta ao poder concedente não obriga automaticamente o concessionário, 

não devendo ser considerada, portanto, para a caracterização de inadequação dos serviços 

que autorizaria a intervenção – a menos que, como será tratado no tópico seguinte, 

estejam em risco a continuidade, a regularidade e a segurança dos serviços. 

No caso do saneamento básico, por exemplo, foi recentemente editada a Lei 

Federal n. 14.026/2020, que introduziu relevantes modificações na Lei Federal n. 

11.445/2007 (“Marco Regulatório do Saneamento Básico”). Dentre as várias alterações, 

 
23 “Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação 

e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

(...) 

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o 

poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. 

(...)”. 
24 No caso do saneamento básico, a Lei 11.445/2007 expressamente acolheu a sustentabilidade econômica 

como um dos princípios fundamentais que deve orientar a prestação dos serviços, em conjunto, dentre 

outros, como da universalização (generalidade): 

“Art. 2º. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 

fundamentais: 

I - universalização do acesso e efetiva prestação do serviço; 

(...) 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

(...)”.  
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foram incorporadas por meio do art. 11-B25 metas para a universalização dos serviços, 

fixando-se prazo até 31 de dezembro de 2033 para que se garanta o atendimento de 99% 

da população com água potável e 90% de coleta e tratamento de esgotos. 

O descumprimento dessas metas pelo concessionário certamente não autorizará 

per si a realização da intervenção. Nesta hipótese, em vez de intervir, deverá o poder 

concedente, conforme geras gerais da Lei Geral de Concessões e nos termos previstos 

pelo §2º do citado art. 13-B, incorporar ao contrato de concessão referida obrigação, 

concomitantemente ao seu reequilíbrio econômico-financeiro (conforme inciso III do 

citado dispositivo). 

O mesmo ocorre quando o Poder Judiciário entende pela inadequação da 

prestação dos serviços considerando valores jurídicos gerais. Uma decisão judicial que 

entenda que o serviço somente será adequado quando prestado de forma universal26, 

atendendo ao pressuposto de generalidade, não caracterizaria automaticamente a 

inadequação dos serviços no âmbito da concessão. Afinal, o concessionário se obriga nos 

limites do contrato de concessão, não assumindo, de forma geral e ilimitada, os ônus da 

administração pública.              

   

2.6. A IMPRESCINDIBILIDADE DO RISCO À CONTINUIDADE, À REGULARIDADE OU À 

SEGURANÇA DOS SERVIÇOS   

 

 
25 “Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas 

de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água 

potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro 

de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de 

melhoria dos processos de tratamento. 

§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de 

março de 2022 para viabilizar essa inclusão.         

§ 2º Contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios que possuam metas diversas daquelas 

previstas no caput deste artigo, inclusive contratos que tratem, individualmente, de água ou de esgoto, 

permanecerão inalterados nos moldes licitados, e o titular do serviço deverá buscar alternativas para atingir 

as metas definidas no caput deste artigo, incluídas as seguintes:  

I - prestação direta da parcela remanescente; 

II - licitação complementar para atingimento da totalidade da meta; e         

III - aditamento de contratos já licitados, incluindo eventual reequilíbrio econômico-financeiro, desde que 

em comum acordo com a contratada.       

(...) 

§ 7º No caso do não atingimento das metas, nos termos deste artigo, deverá ser iniciado procedimento 

administrativo pela agência reguladora com o objetivo de avaliar as ações a serem adotadas, incluídas 

medidas sancionatórias, com eventual declaração de caducidade da concessão, assegurado o direito à ampla 

defesa.           

(...)” 
26 Veja-se, por exemplo o caso do Acórdão em Apelação (Processo n. 1000757-86.2016.8.26.0140) 

proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do TJSP, proferido em 31.07.2020, que, ao analisar a 

prestação dos serviços realizada pela Superintendência de Água e Esgoto de Chavantes – SAEC, anotou 

que “um serviço é considerado adequado quando preenche, dentre outros, o requisito da generalidade. 

Ou seja, deve alcançar todos os cidadãos que dele deve desfrutar”. 
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Não obstante, a mera inadequação dos serviços prestados pelo concessionário não 

autoriza, por si só, a intervenção na concessão. 

Realmente, numa interpretação sistemática da Lei Geral de Concessões, sendo o 

concessionário responsável pela prestação dos serviços concedidos por sua conta e risco 

(art. 2º, II), e tendo o poder concedente amplos poderes de fiscalização (art. 29, I, art. 30 

e art. 31, V) para que os serviços sejam prestados de forma adequada (§1º do art. 6º), 

inclusive por meio da aplicação das sanções contratuais cabíveis (art. 23, VIII, e art. 29, 

II), parece que a intervenção é medida excepcionalíssima, cabível em hipóteses restritas 

a serem avaliadas em cada caso. E essa avaliação, evidentemente, não poderá estar restrita 

ao desatendimento de um ou mais dos requisitos caracterizadores da adequação dos 

serviços (conforme previstos no §1º do art. 6º).    

Em regra, a inadequação do serviço deverá ser combatida pelo poder concedente 

por meio de sua atividade fiscalizadora, inclusive com a aplicação das sanções cabíveis, 

além de outros mecanismos eventualmente disponíveis no contrato e nas respectivas 

normas regulamentares.  

De fato, a intervenção apenas deve ocorrer quando a própria prestação dos 

serviços em si ou os usuários que dele se utilizem estiverem em risco, ou seja, quando 

presente risco à regularidade, à continuidade ou à segurança dos serviços.  

Parece, portanto, que alguns dos elementos abrangidos pela definição legal de 

adequação deveriam ser descartados como justificadores isolados da intervenção, ainda 

que, no plano meramente formal, possa parecer o contrário. Nessa linha de pensamento 

sistemático, falhas relacionadas com a eficiência, a atualidade, a cortesia ou a modicidade 

das tarifas não justificariam a intervenção. 

Se um serviço estiver sendo prestado pelo concessionário de forma ineficiente, 

não atual, desatendendo à generalidade ou à cortesia, mas sem qualquer risco à 

continuidade, regularidade ou segurança, não parece ser o caso de intervenção, mas sim 

de aplicação das sanções cabíveis e de eventual declaração da caducidade da concessão, 

conforme seja o caso. 

Recentemente, em 22/06/2021, o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 

Freitas, declarou (MINISTRO..., 2021) em audiência na Câmara dos Deputados que está 

em estudo a possível intervenção na concessão de trechos das rodovias federais BR 116 

e BR 324 no Estado da Bahia, em razão de reiterados descumprimentos do contrato pela 

concessionária Viabahia, sem prejuízo das medidas em curso para a declaração da 

caducidade da concessão. Nas palavras do Ministro,  
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a Viabahia é um caso sério, pior concessão do Brasil, a gente está travando 

uma batalha contra ela. (...) Imagina tirar uma concessionária que tinha uma 

obrigação de fazer investimentos e não fez. Aí você tem o comportamento 

oportunista; a concessionária tá lá arrecadando, tá lá gerando taxa interna de 

retorno e não quer sair da concessão. Não quer sair. E aí a gente tem que tirar. 

Pra tirar eu tenho que oportunizar pra ela um plano de cura, ela tem que 

descumprir o plano de cura, eu tenho que abrir uma arbitragem, vou enfrentar 

várias ações judiciais e nós estamos nesse processo, nós estamos com o 

processo de caducidade em andamento. (...) Nós fizemos um termo de 

ajustamento de conduta há anos atrás e esse termo foi descumprido (...) Eles 

arrecadaram 90% das receitas previstas no plano de negócios; no entanto, só 

fizeram 30% das obras que foram inseridas no contrato por meio de fluxo de 

caixa marginal e zero por cento das obras condicionadas. (...) Nós temos que 

ser enérgicos; nós estamos firmes no processo de caducidade. (...) O usuário 

não merece isso. Então nós vamos ser firmes; não vamos aceitar isso. Vamos 

seguir na caducidade e digo mais: já estamos planejando inclusive uma 

intervenção na Viabahia; pode ser o primeiro caso de intervenção federal numa 

concessão. A gente assumir o controle da concessão e varrer do mapa aquela 

concessionária lá de dentro, porque é um deboche o que a Viabahia faz com a 

população da Bahia. Então é nessa linha que a gente vai tratar a questão da 

Viabahia. Não dá mais para suportar, não dá mais para aguentar. (...) já estou 

com minha equipe estudando as possibilidades de a gente ser firme e inclusive 

intervir (transcrição livre).      

 

Veja-se que, mesmo estando o poder concedente (no caso, a ANTT) convencido 

da existência de graves descumprimentos do contrato, a opção vem sendo aplicar 

penalidades e abrir o procedimento de caducidade da concessão, sem prejuízo da adoção 

das medidas arbitrais e judiciais entendidas como necessárias, justamente por não se ter 

vislumbrado, a priori, risco de descontinuidade, de regularidade ou à segurança na 

prestação dos serviços.  

De fato, a intervenção na concessão só parece cabível quando o interesse primeiro 

que motivou a própria celebração do contrato – a própria prestação do serviço – mostra-

se em risco relacionado com a continuidade, a regularidade ou a segurança. Além de estar 

em conformidade com o espírito do instituto da concessão, essa interpretação restritiva 

das hipóteses de intervenção parece alinhada com o previsto no art. 2027 da LINDB, que 

condiciona as decisões fundamentadas em conceitos jurídicos abstratos à ponderação das 

consequências práticas da decisão. 

Nessa toada, não se deve perder de vista que o poder concedente, em regra, não 

dispõe de uma estrutura operacional paralela, treinada e pronta para intervir na concessão. 

Mesmo um interventor experiente no setor levará algum tempo para tomar pé da situação 

a ser enfrentada.  

 
27 “Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores 

jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.                     

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da 

invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis 

alternativas”. 
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Maurício Portugal Ribeiro (2010, pp. 124-125) alerta para estas dificuldades: 

 

Operar uma empresa em situação de intervenção é especialmente difícil. Em 

primeiro lugar, exatamente por ser uma intervenção, credores, e demais 

interessados na saúde financeira do parceiro privado objeto da intervenção têm 

menos certeza da solução de longo prazo da situação, e, por isso, nem sempre 

cooperam de maneira adequada no processo de renegociação das suas dívidas 

e outros interesses relativos ao parceiro privado. 

Além disso, os órgãos reguladores de concessões comuns e PPPs no Brasil, e 

também seus interventores nomeados, apesar de terem a flexibilidade de 

praticar qualquer ato lícito necessário à restauração da saúde financeira e 

operacional da empresa sob intervenção, não possuem orçamento e 

flexibilidade para obter facilmente com o Erário aportes no parceiro privado, 

o que muitas vezes é indispensável para remediar as questões mais 

emergenciais e criar o ambiente de credibilidade que, muitas vezes, é 

necessário para o envolvimento e cooperação dos demais interessados na 

solução das questões. 

 

A realização da intervenção, portanto, deverá ocorrer sempre que presente risco 

relevante à continuidade, regularidade ou segurança do serviço que, por qualquer razão, 

não possa ser mais bem enfrentado pelo próprio concessionário sob fiscalização do poder 

concedente ou, até preferencialmente, com a sua colaboração.        

 

2.7. A PRESCINDIBILIDADE DE CULPA  

 

Não sendo a intervenção espécie de sanção, é irrelevante que haja culpa do 

concessionário quanto ao risco que aflige a continuidade, a regularidade ou a segurança 

do serviço. Afinal, fosse a culpa um pressuposto da intervenção, certamente deveria a sua 

decretação ser precedida das necessárias apurações, sendo observado o contraditório e o 

devido processo legal (art. 5º, LV28, da CF) – o que não é lógico e nem compatível com 

os objetivos dessa medida excepcional.   

De fato, a Lei Geral de Concessões não condiciona a realização da intervenção à 

existência de culpa da concessionária. Basta que haja a necessidade de assegurar a 

continuidade, a regularidade ou a segurança dos serviços. Em outras palavras: como se 

trata do exercício de uma prerrogativa do poder concedente, basta que haja a configuração 

dos pressupostos legais para o seu exercício, reiterando-se que, dentre esses pressupostos, 

não consta a culpa do concessionário. 

 
28 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

(...)”. 
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Não se quer dizer com isso que a questão da culpa seja irrelevante; ao contrário, 

a Lei Geral de Concessões estabelece claramente a necessidade de instauração em até 30 

dias de procedimento administrativo para a apuração das responsabilidades, ocasião em 

que deverá ser assegurado o direito de ampla defesa29. Note-se que a culpa poderá nem 

ser do concessionário, sem que isso tenha qualquer consequência para a validade da 

intervenção.   

    

2.8.A NULIDADE DA INTERVENÇÃO 

 

Conforme visto, a intervenção será declarada nula quando restar comprovado no 

âmbito do procedimento específico que “a intervenção não observou os pressupostos 

legais e regulamentares que lhe sejam aplicáveis” (§1º do art. 33 da Lei Geral de 

Concessões).  

Como já apontado, não sendo o caso da adoção de medidas de natureza cautelar 

pelo poder concedente, a nulidade pode ser caracterizada se não estiver claramente 

evidenciado, por meio de procedimentos específicos, que, antes da decretação da medida, 

foram esgotadas as alternativas menos gravosas, cooperativas e consensuais para o 

atingimento do objetivo essencial de preservar a prestação adequada dos serviços pelo 

concessionário.  

Na perspectiva da Lei Geral de Concessões, a nulidade passa pela constatação da 

ausência dos pressupostos para o exercício do poder reservado ao Poder Concedente para 

garantia da prestação do serviço adequado. O pressuposto alinhado para tanto, conforme 

já delineado aqui, é o risco à continuidade, à regularidade ou à segurança dos serviços. 

Adicionalmente, ainda que presente o referido risco, pode ocorrer a nulidade se 

houver o desvio da finalidade à qual está condicionado, pois como se trata do exercício 

de um poder cometido à Administração Pública para exercício em situações específicas e 

extraordinárias, eventual desvio poderia caracterizar abuso de poder. 

Essa caracterização de abusividade poderá ocorrer, por exemplo, nas hipóteses em 

que o poder concedente fizer uso da medida como instrumento de litígio com a 

concessionária, deturpando os objetivos da intervenção. 

 
29 A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança 

n. 66.794-AM (2021/0193711-6), em acórdão relatado pelo Min. Francisco Falcão, decidiu que “em se 

tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é propiciado após a decretação da 

intervenção, a partir do momento em que for instaurado o procedimento administrativo para a apuração de 

irregularidades”.  
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Apesar disso, não parece nula a intervenção decretada para afastar risco à 

continuidade, à segurança ou à regularidade dos serviços, mesmo nas hipóteses em que 

tal risco seja atribuível ao próprio poder concedente.  

Por exemplo, no caso de uma PPP na modalidade concessão administrativa, na 

qual a integralidade da remuneração do concessionário advém do pagamento da 

contraprestação pelo poder concedente, não será nula a intervenção decretada para afastar 

risco aos serviços, mesmo que decorrente de sua própria inadimplência.  

A inadimplência do poder concedente no pagamento da contraprestação 

certamente terá consequências que poderão incluir a suspensão de obrigações do 

concessionário30, o pagamento das cominações contratuais previstas, a eventual revisão 

contratual e, principalmente, a apuração das responsabilidades (art. 33 da Lei Geral de 

Concessões) – inclusive as das pessoas físicas encarregadas da gestão do contrato no 

âmbito do poder concedente. Mas, mesmo nesse caso extremo, não faria nenhum sentido 

excluir a possibilidade de intervenção do poder concedente para o fim de assegurar a 

prestação adequada dos serviços.     

 

2.9.A QUESTÃO DA “INTERVENÇÃO CAUTELAR”  

 

A intervenção, conforme visto, instrumentaliza o poder-dever de o poder 

concedente titular do serviço assegurar a sua prestação adequada, não se confundindo 

com as sanções aplicáveis para as eventuais falhas do concessionário. Daí que a 

possibilidade de intervenção não deve estar restrita aos casos em que fique configurada a 

inadequação dos serviços, sendo possível, também, diante do risco de inadequação dos 

serviços. 

É preciso lembrar que o art. 32 da Lei Geral de Concessões estabelece a 

possibilidade de intervenção para o fim de “assegurar a adequação na prestação do 

 
30 O procedimento arbitral (Arbitragem n. 611 da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem 

CIESP/FIESP) que trata da intervenção realizada em Guarulhos será explorado mais adiante neste estudo, 

mas, desde já, vale registrar a conclusão alcançada pelo tribunal arbitral acerca da possibilidade de 

suspensão de obrigações do concessionário no caso de concessões administrativas, nas quais a remuneração 

do concessionário depende exclusivamente do adimplemento da contraprestação pelo poder concedente: 

“224. Em complemento às conclusões acima esposadas, se observa que os Requeridos não poderiam alegar, 

como fizeram como motivo para decretar a Intervenção na Requerente, a ausência de serviço prestado. Este 

Tribunal Arbitral analisará esta questão ao avaliar e decidir sobre a Intervenção e decretação da Caducidade 

do Contrato PPP. Por ora, e em conclusão, este Tribunal Arbitral reconhece que os Requeridos não 

cumpriram com sua obrigação contratual de constituir o sistema de garantias do Contrato PPP, bem como 

efetuaram apenas um pagamento da contraprestação prevista no Contrato PPP, o que também viola o 

contratado” 

225. Julga, portanto, procedente o pleito da Requerente para reconhecer que os Requeridos não cumpriram 

com sua obrigação contratual de constituir o sistema de garantias do Contrato PPP, bem como efetuaram 

apenas um pagamento da contraprestação prevista no Contrato PPP”.  
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serviço”, indicando que não se trata de instrumento de remediação, mas sim de atuação 

incisiva do poder concedente para, idealmente, sequer permitir que os serviços cheguem 

a ser prestados de forma inadequada. 

Silvio Luís Ferreira da Rocha (2013, p. 545) destaca essa característica 

acautelatória da intervenção ao comentar o instituto, registrando que “não é medida 

sancionadora, mas preventiva, que visa a acautelar e prevenir risco à continuidade do 

serviço (...)”. 

Destaca-se, ainda, a previsão do art. 45 da Lei de Processo Administrativo 

Federal, que estabelece que, “em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do 

interessado”. 

De fato, não é requisito para a decretação da intervenção a existência de qualquer 

inadequação materializada, bastando a presença de risco iminente à continuidade, 

regularidade ou segurança, devidamente justificado. Por exemplo, no caso de uma 

concessão de transporte urbano de passageiros que tenha sua garagem incendiada em ato 

de vandalismo ocorrido durante a noite, não há necessidade de que o poder concedente 

aguarde a materialização da descontinuidade do serviço na manhã seguinte. Se a 

intervenção se mostrar como modo mais adequado de enfrentamento da emergência, ela 

pode e deve ser decretada. 

É claro que numa situação extrema como essa deverá ser sempre sopesada a 

eficácia da intervenção no enfrentamento do problema. Muitas vezes a união de esforços 

entre poder concedente e concessionário poderá se mostrar mais eficaz que a intervenção 

para o rápido enfretamento de uma emergência. Mas, não há óbice jurídico para a 

declaração da intervenção nessas situações se ela se mostrar como medida mais eficaz.   

  

2.10. A QUESTÃO DA “ESFERA PATRIMONIAL PRIVADA” DA CONCESSIONÁRIA: 

INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO OU NA CONCESSIONÁRIA? 

 

Ainda que parte da doutrina tenha identificado a possibilidade de a intervenção se 

imiscuir na esfera patrimonial privada da concessionária,31 mais parece que a Lei Geral 

 
31 Por exemplo, ainda que os autores citados a seguir não tenham feito nenhuma consideração específica 

sobre os limites ora propostos na interpretação da intervenção na Lei Geral de Concessões, é preciso 

registrar que (i) para Marçal Justen Filho (2003, pp. 479-480), a intervenção “consiste na assunção 

temporária pelo poder concedente de uma parcela do poder de controle do concessionário. (...). Na 

intervenção, o Estado assume a gestão do concessionário, mas não retoma para si a prestação do serviço 

público. Não se verifica uma espécie de suspensão da concessão, pois os atos praticados pelo agente do 

Estado, indicado como interventor, são imputados ao concessionário”; (ii) Maria Sylvia Zanella di Pietro 
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de Concessões limitou a abrangência dessa prerrogativa do poder concedente apenas à 

intervenção no próprio serviço concedido. 

Aqui não se pretende afirmar a impossibilidade de que lei federal, com base na 

previsão do parágrafo único do art. 17532 da CF, estabeleça tal possibilidade ao disciplinar 

o regime jurídico das empresas concessionárias de serviço público. No entanto, a Lei 

Geral de Concessão não disciplina, em nenhuma parte, tal possibilidade de forma 

expressa.  

Não se pode olvidar que a Lei Geral de Concessões atribui ao decreto de 

intervenção o encargo de indicar os objetivos e de fixar os limites da medida. No entanto, 

é certo que tal iniciativa encontrará barreiras bastante rígidas ao atingir os direitos 

patrimoniais privados e criar restrições aos direitos individuais do concessionário.  

De fato, a interpretação sobre o alcance da medida precisa ser bastante cuidadosa, 

pois se trata de medida unilateral (com impactos em um negócio bilateral) e desprovida 

de prévio contraditório, inexistindo, no momento de sua decretação, ampla defesa quanto 

à adequação ou não da prestação dos serviços realizada pelo concessionário. 

Nessa toada, é preciso que se tenha claro que o art. 32 da Lei Geral de Concessões 

estabelece a possibilidade de o poder concedente “intervir na concessão” (grifos nossos). 

E o inciso II do art. 2º da mesma lei define a concessão de serviço público como a 

“delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente” (grifos nossos). 

Percebe-se claramente, pela definição adotada pela Lei Geral de Concessões, que 

a pessoa jurídica da concessionária não integra os serviços cuja prestação lhe foi delegada, 

mas apenas com ela se relaciona na condição de prestadora por prazo determinado. Com 

exceção dos bens reversíveis, que ao final da concessão retornarão ao poder concedente 

 
(2015, pp. 89) embora esclareça que a intervenção “nada mais é do que a substituição temporária da 

concessionária pelo próprio poder concedente”, registra antes que “ligado ao poder de controle, existe o 

poder de intervenção na empresa concessionária”; (iii) Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, p. 688), 

registra que o “o poder concedente poderá intervir na concessionária”; (iv) Marcus Vinicius Corrêa 

Bittencourt (2006, p. 121) registra que “enquanto medida excepcional e instrumental, para a garantia do 

interesse público, consubstanciado no serviço adequado prestado mediante concessão, o poder concedente 

poderá intervir na concessionária e assumir, durante esse período, ou seja, temporariamente, a gestão 

direta do serviço”. 
32 “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu 

contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 

ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado.” 
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(§1º do art. 3533 da Lei Geral de Concessões), todo o plexo de bens e direitos da 

concessionária são de natureza absolutamente privada. Neste trabalho, isso será chamado 

de esfera patrimonial privada da concessionária. 

A Lei Geral de Concessões, portanto, limita a intervenção ao próprio serviço 

concedido, não autorizando nenhuma interferência do poder concedente na esfera 

patrimonial privada da pessoa jurídica do concessionário. Ou seja, diante da prestação do 

serviço inadequada (interpretada em consonância com o respectivo contrato), pode o 

poder concedente intervir no serviço concedido, mas nunca na esfera patrimonial privada 

da pessoa jurídica da concessionária. 

A pessoa jurídica da concessionária não se confunde com o serviço que lhe foi 

concedido. Como visto, ao fim da concessão, apenas os bens reversíveis serão revertidos 

ao patrimônio público, mas a pessoa jurídica da concessionária sobre-existirá e ainda 

poderá ter ativos e passivos a serem geridos.  

Além de a simples leitura do art. 32 esclarecer que a intervenção prevista na Lei 

Geral de Concessões é restrita aos serviços concedidos, uma interpretação extensiva do 

dispositivo encontraria barreiras de ordem constitucional. 

De fato, ainda que se concorde com a submissão da concessionária a um regime 

especial inerente à prestação de serviços públicos com base na previsão do inciso I34 do 

parágrafo único do art. 175 da CF, fato é que a Lei Geral de Concessões não previu a 

possibilidade de intervenção na esfera privada da concessionária35, limitando-a ao próprio 

serviço concedido. Qualquer interpretação em sentido diverso na análise da Lei Geral de 

Concessões esbarraria nos limites impostos pelo princípio da livre iniciativa e da 

 
33 “Art. 35. Extingue-se a concessão por: 

(...) 

§ 1º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios 

transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato”. 
34 “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu 

contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 

ou permissão; 

(...)”; 
35 No setor elétrico há previsão clara da intervenção como instrumento de ingerência do poder concedente 

na gestão da própria concessionária, inclusive sobre o que chamamos de esfera patrimonial privada da 

concessionária, conforme regime especial previsto pela Lei n. 12.767/2012, editada a partir da conversão 

em lei da Medida Provisória n. 577/2012.  
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propriedade privada (art. 170, II36, da CF), sem base legal para tanto – em ofensa, 

portanto, ao princípio da legalidade (art. 5º, II37, e art. 3738 caput da CF). 

Além disso tudo, a mera invocação do princípio da supremacia do interesse 

público (em zelar pela adequação do serviço) não seria suficiente para suplantar a 

inexistência de expressa previsão legal ou contratual, conforme nos ensina Marcos 

Juruena Villela Souto (2002, p. 178): 

 

Daí se falar em `repensar´ a supremacia do interesse público, como proposto 

por Humberto Bergmann Ávila, que sustenta que não se trata de uma norma-

princípio, mas de uma regra abstrata de preferência, em caso de colisão, em 

favor do interesse público, o que colide com a idéia de Constituição-cidadã, no 

sentido de que, em caso de dúvida, deve ser dada prioridade aos interesses 

privados (conforme argumenta Alexy). O princípio se apresentaria, assim, em 

absoluta contradição com ouras normas-princípio, sendo inconciliável com os 

princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. É indispensável a 

previsão normativa de qualquer intervenção do Estado, não tendo o 

`interesse público´ significado autônomo. As prerrogativas asseguradas em 

determinadas relações jurídicas seriam meros instrumentos para o 

desenvolvimento da função pública.   

 

A posição que aqui se defende, no sentido da inexistência de uma autorização na 

Lei Geral de Concessões para interferências na esfera patrimonial privada da 

concessionária, parece divergir da posição de consenso na doutrina, como já registrado.   

Não se ignora aqui a imprescindibilidade dos recursos da concessionária para 

assegurar a continuidade dos serviços, aí abrangidos os bens compreendidos na sua esfera 

patrimonial privada, ou seja, aqueles não integrantes da relação de bens reversíveis. 

Certamente, sem o pessoal, os equipamentos, as ferramentas, os maquinários e até os 

recursos financeiros da concessionária, a intervenção terá grandes chances de agravar os 

riscos que visa a combater – e isso também não é razoável. 

Não obstante, a saída para a problemática não está na defesa de uma interpretação 

equivocada e distorcida da Lei Geral de Concessões. Como será discutido mais adiante, 

 
36 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

(..) 

II - propriedade privada; (...)” 
37 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

(...)”. 
38 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”. 
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há alternativas que passam pela contratualização de regras mais claras e efetivas (afinal, 

está se tratando de direitos disponíveis do concessionário) e pelo aprimoramento da Lei 

Geral de Concessões.  

Mesmo sem esses aprimoramentos, a eventual utilização de bens da 

concessionária no contexto da intervenção poderá será fundada na requisição39 (art. 5º, 

XXV40, da CF), de modo a viabilizar o cumprimento do dever-poder do poder concedente 

de assegurar a prestação dos serviços com continuidade, regularidade e segurança. 

 

2.11. A QUESTÃO DA DURAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

O parágrafo único do art. 32 da Lei Geral de Concessões confere ao decreto do 

poder concedente a missão de fixar o prazo da intervenção, não impondo nenhum limite 

para sua duração. Por sua vez, o §2º do art. 33 da mesma lei fixa um prazo de até cento e 

oitenta dias para a conclusão do procedimento administrativo que deve ser instaurado na 

sequência da intervenção para comprovação de suas causas e apuração de 

responsabilidades. 

De fato, a própria letra da lei permite neste caso diferenciar a intervenção desse 

procedimento administrativo e, portanto, afastar qualquer alegação de limitação de prazo, 

uma vez que são procedimentos com finalidades distintas: (i) um serve à garantia da 

continuidade na prestação do serviço; (ii) outro, à comprovação do pressuposto para 

exercício do poder interventor e apuração de responsabilidades. 

Sendo a intervenção uma medida extraordinária prevista para afastar risco 

iminente ou materializado à adequação dos serviços, não se vislumbra qualquer óbice 

para que a intervenção extrapole o prazo-limite para conclusão do procedimento 

administrativo citado de apuração de causas e responsabilidades. 

 
39 Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, p. 839) ensina que a “requisição e desapropriação diferem em 

que: 

1) A requisição se refere a bens e serviços. A desapropriação apenas a bens. 

2) A requisição preordena-se tão somente ao uso da propriedade, ao passo que a desapropriação é volvida 

à aquisição dela; 

3) A requisição decorre de necessidades transitórias. A desapropriação é suscitada por necessidades 

permanentes da coletividade. 

4) A requisição é auto-executória, A desapropriação, para se efetivar, depende de acordo ou, na falat 

dele, de procedimento judicial. 

5) A requisição supõe, em geral, necessidade pública premente. A desapropriação supõe necessidade 

corrente, usual. 

6) A requisição pode ser indenizada a posteriore e nem sempre é obrigatória, A desapropriação é sempre 

indenizável e exige indenização prévia (salvo na hipótese dos arts. 182, §4º, III, e 184)”. 
40 “XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 

particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”. 
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De fato, como já concluído, pouco importa para a intervenção quem deu causa 

ao risco que se busca combater, de modo que fica reforçada a inexistência de um prazo 

limítrofe para sua conclusão. 

Importa destacar, contudo, que sendo uma medida excepcionalíssima e 

limitadora da livre iniciativa41 do concessionário, sua duração deverá ser a mais breve 

possível para a garantia da adequação dos serviços concedidos. Tão logo seja possível, a 

concessão deverá ser devolvida ou extinta, conforme seja o caso.   

 

2.12.  A QUESTÃO DA DEVOLUÇÃO DO SERVIÇO E DA INDENIZAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA 

 

De acordo com o §1º do art. 33 da Lei Geral de Concessões, reconhecida a 

nulidade da intervenção, o serviço deverá ser devolvido à concessionária, sem prejuízo 

de seu direito à indenização. Duas questões, porém, emergem da análise do dispositivo. 

A primeira delas diz respeito à devolução do serviço concedido. Considerando a leitura 

sistemática da Lei Geral de Concessões, não parece que a devolução da concessão 

dependa do reconhecimento da nulidade da intervenção; é perfeitamente possível que, ao 

fim de uma intervenção legítima, o serviço seja devolvido ao concessionário. 

De fato, já foi possível concluir que a intervenção não é medida sancionatória. 

Se a inadequação do serviço tiver sido causada por desídia da concessionária, deverá ela 

ser sancionada nos termos do contrato. Assim, não sendo a falta suficiente para a 

declaração da caducidade42, ou mesmo preferindo o poder concedente manter a 

concessão, deverá a concessão ser devolvida. E isso tudo sem que a intervenção realizada 

seja considerada nula. 

Haverá casos, ainda, nos quais a intervenção poderá ocorrer para afastar risco 

materializado ou iminente à adequação dos serviços sem que a concessionária tenha tido 

qualquer responsabilidade para sua ocorrência. Por exemplo, uma concessão rodoviária 

afetada pelo rompimento de uma barragem poderá ser objeto de intervenção se o 

concessionário não dispuser dos meios adequados para garantir a readequação dos 

serviços imediatamente. E, nesse caso hipotético, além de inexistir responsabilidade da 

concessionária, um desastre dessa dimensão muito provavelmente consistiria em risco 

assumido pelo poder concedente. 

 
41 Protegida pelo inciso IV do art. 1º e pelo art. 170 da CF. 
42 Lembra-se aqui que a declaração de caducidade não é ato vinculado, conforme estabelece o art. 38 da 

Lei Geral de Concessões ao conferir ao poder concedente a opção de aplicar sanções contratuais e manter 

a concessão: “a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a 

declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais”. 
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Evidente, pois, que ao fim da intervenção a concessão apenas não será devolvida 

para a concessionária quando a concessão for extinta (art. 34 da Lei Geral de Concessões) 

pela declaração de caducidade (o que pressupõe a inexecução total ou parcial do contrato, 

conforme art. 38) ou pela encampação (por motivo de interesse público, mediante lei 

autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, conforme art. 36).   

A segunda diz respeito à indenização que deverá ser paga à concessionária. Não 

se trata, aqui, da indenização pelo fim da concessão, mas sim pelos prejuízos causados ao 

concessionário durante a intervenção e em decorrência direta dela. 

  O §1º do art. 33 da Lei Geral de Concessões não indica claramente a 

abrangência da indenização, mas parece que a restrição à livre iniciativa da concessionária 

durante a intervenção deve ter como consequência uma ampla indenização pelos 

“prejuízos anormais ou injustos causados”, conforme preceitua o art. 2743 da LINDB, 

abrangendo “além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de 

lucrar”, nos termos do art. 40244 do Código Civil. 

Veja-se que, a depender da abrangência e da duração da intervenção, diversas 

medidas de gestão do interventor poderão ser adotadas no âmbito da concessão, de forma 

diversa do previsto no plano de negócios da concessionária. Todas as consequências 

desses desvios precisarão ser indenizadas ao concessionário quando da devolução da 

concessão. 

 

 
43 “Art. 27.  A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderá impor 

compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da 

conduta dos envolvidos”.   
44 “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 

abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. 
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3 A PROBLEMÁTICA DA INTERVENÇÃO NA LEI GERAL DE 

CONCESSÕES 

 

Feita a análise sobre o regramento da intervenção previsto da Lei Geral de 

Concessões, parece oportuno analisar casos de intervenção realizados com fundamentos 

nas normas gerais, a fim de identificar, na prática, as limitações existentes e as 

oportunidades de melhoria. 

 Com esse objetivo, será analisada com mais profundidade a intervenção ocorrida 

na PPP de esgotamento sanitário no Município de Guarulhos. Além disso, sob a mesma 

perspectiva, serão analisados os principais achados das intervenções ocorridas em 

concessões nos municípios de Cuiabá e de Itu e no Estado do Paraná, com base na 

documentação incompleta a que o autor deste trabalho teve acesso. 

Anote-se que os casos foram escolhidos a partir da amostragem encontrada em 

pesquisas jurisprudenciais e a partir de indicações de especialistas e administradores 

ouvidos durante a elaboração deste estudo. Alguns casos cuja existência é conhecida, 

como a intervenção na concessão de saneamento básico ocorrida no Município de 

Paranaguá, não foram relatados pela escassez dos documentos encontrados (os processos 

judiciais, incompreensivelmente, estão protegidos por sigilo).  

 

3.1. A INTERVENÇÃO NA PPP DE GUARULHOS 

 

Antes de adentrar na discussão sobre a intervenção ocorrida na PPP de Guarulhos, 

é importante tecer uma breve contextualização da relação contratual, a fim de melhor 

situar o leitor dos aspectos principais da contratação que recomendariam (ou não) a 

realização da intervenção, bem como para municiá-lo de elementos para um juízo crítico 

sobre o seu desfecho.  

 

3.1.1 Contextualização do Contrato de PPP 

 

O contrato de concessão assinado45 cuidava de uma parceria público-privada, na 

modalidade concessão administrativa, tendo como objeto a prestação dos serviços 

públicos de transporte, tratamento e destinação final de esgotos sanitários. A 

concessionária assumiu a operação de três estações de tratamento de esgotos (“ETEs”), 

 
45 Contrato de Parceria Público-Privada n. 056/2014, celebrado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Guarulhos (SAAE) e a Soluções Ambientais de Guarulhos (SAGUA), tendo como intervenientes 

anuentes o Município de Guarulhos e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

do Município de Guarulhos (AGRU). 
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devendo construir mais três ETEs e as redes necessárias para o seu funcionamento, em 

complemento a determinados investimentos que continuaram sob responsabilidade do 

Município de Guarulhos. O valor dos investimentos foi estimado à época em cerca de R$ 

1,2 bilhão. 

Para tanto, o Contrato de PPP previa a imediata constituição de um mecanismo de 

contas bancárias geridas por um banco trustee, por meio das quais transitariam as receitas 

tarifárias provenientes da arrecadação das tarifas de água e de esgoto cobradas dos 

usuários, as quais foram cedidas fiduciariamente pelo poder concedente.  

Assim, dar-se-ia efetividade à garantia fiduciária constituída, permitindo a cura 

de eventual inadimplência diretamente pelo banco, sem a necessidade de adoção de 

medidas executivas pela concessionária. Além disso, seria possível ao parceiro privado 

contratar os financiamentos necessários para alavancagem dos investimentos na 

modalidade project finance, ou seja, com garantias de pagamento no âmbito do próprio 

projeto. 

Os mecanismos de pagamento e de garantia previstos contratualmente não foram 

implementados pelo poder concedente e, além disso, foi paga apenas a primeira 

contraprestação (no contexto de cerca de cinquenta contraprestações que antecederam a 

decretação da intervenção e da caducidade46).  

Diante da reiterada inadimplência do poder concedente, meses após a emissão da 

ordem de serviço, restando inviabilizados os avanços nas tratativas com os entes 

financiadores (em especial os bancos de fomento nacionais, o BNDES e a Caixa 

Econômica Federal, nos quais a concessionária já havia obtido o enquadramento das 

dívidas), a concessionária comunicou a suspensão de novos investimentos, registrando 

que manteria a operação do sistema existente (as três ETEs em operação, além de 

Estações Elevatórias – EEs – e das respectivas redes) segundo os padrões operacionais 

previstos em contrato. 

O poder concedente alegava que não constituiria os mecanismos de pagamento e 

garantia em razão de a concessionária pertencer ao grupo OAS, envolvido na Operação 

 
46 A decretação de caducidade, a intervenção e outras questões envolvendo o Contrato de PPP estão em 

discussão em arbitragem tramitando na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP 

(Procedimento CMA 611-19-JCA). Por envolver a administração pública (Município de Guarulhos) a 

arbitragem não é sigilosa e a sentença parcial está disponível no sítio eletrônico do Município de Guarulhos 

(https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/CMA611-19-

JCA_20210219_Sentenc%CC%A7a_Arbitral_Parcial_0.pdf). O autor é um dos patronos da concessionária 

no referido procedimento arbitral. 

https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/CMA611-19-JCA_20210219_Sentenc%CC%A7a_Arbitral_Parcial_0.pdf
https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/CMA611-19-JCA_20210219_Sentenc%CC%A7a_Arbitral_Parcial_0.pdf


37 
 

 

Lava Jato47 e em processo de recuperação judicial48, razão pela qual teria supostamente 

perdido sua capacidade de investimento.  

A concessionária, por outro lado, esclarecia que nem ela, nem seu controlador (a 

OAS Soluções Ambientais S.A.) tinham qualquer envolvimento nas discussões 

relacionadas com a Operação Lava Jato, tampouco integravam a recuperação judicial do 

grupo; esclarecia ainda que os investimentos relacionados ao Contrato de PPP se 

enquadravam no conceito de project finance, ou seja, poderiam ser financiados com base 

em garantias e receitas existentes no âmbito do próprio projeto.     

A situação se perpetuou por cerca de quatro anos, com diversas idas e vindas nas 

negociações mantidas pelas partes no período (ao menos três minutas de termo aditivo 

foram discutidas, com diferentes cenários de reequilíbrio econômico-financeiro para o 

contrato), mas sem uma conclusão definitiva que resultasse na revisão do contrato e na 

necessária cura da inadimplência do poder concedente, com a retomada dos pagamentos 

e a implementação dos mecanismos de pagamento e garantia.  

Com o agravamento de sua situação financeira, a concessionária passou a notificar 

repetidamente o poder concedente sobre o risco à continuidade dos serviços de tratamento 

de esgotos em razão da reiterada inadimplência, sendo iminente a falta de algum produto 

químico ou corte no fornecimento de energia pela distribuidora, o que poderia paralisar 

as operações e causar graves consequências ambientais. 

Por fim, em 25 de fevereiro de 2019, o poder concedente decretou a intervenção 

na concessão49.  

 

3.1.2. A intervenção realizada pelo Município de Guarulhos  

 

O Contrato de PPP reproduz em sua Cláusula 40, sem diferenças significativas, 

os dispositivos da Lei Geral de Concessões. Importa registrar que a subcláusula 40.1 

acrescenta ao texto da lei que a intervenção terá como objetivo assegurar também o 

cumprimento das normas contratuais. 

A subcláusula 40.3 fixa o mesmo prazo de 30 dias, contados da declaração da 

intervenção, para que o poder concedente instaure o respectivo processo administrativo, 

 
47 Alguns detalhes sobre o caso estão resumidos no sítio eletrônico do Ministério Público Federal: 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso. 
48 O Grupo OAS dispõe de um hot site com informações sobre o processo: http://www.oas.com.br/oas-

com/recuperacao-judicial/. 
49 Por meio do Decreto Municipal n. 35.568/2019 (“Decreto de Intervenção de Guarulhos”).  

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso
http://www.oas.com.br/oas-com/recuperacao-judicial/
http://www.oas.com.br/oas-com/recuperacao-judicial/
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a fim de comprovar as causas determinantes da medida e a respectiva apuração de 

responsabilidade. 

Em sua subcláusula 40.4, o Contrato de PPP determina que a:  

 

administração do serviço será atribuída ao interventor, devendo a 

concessionária continuar cumprindo suas obrigações legais, cabendo ao 

interventor agir de forma a garantir a manutenção da implantação e a prestação 

adequada dos serviços, fazendo com que todos os compromissos assumidos 

pela concessionária, necessários a essa prestação, sejam cumpridos.  

 

Não obstante o regime contratual acima descrito, a intervenção abrangeu a própria 

pessoa jurídica da concessionária, com a nomeação de uma interventora que passou a 

dirigir os negócios da empresa.  

É objetivo do presente trabalho isolar o litígio existente e em discussão na esfera 

arbitral, identificando, na medida do possível, erros e acertos da intervenção ocorrida que 

possam servir de aprendizado a ser considerado na modelagem ou revisão de contratos de 

concessão. A tarefa não é simples, pois muitas das conclusões sobre o acerto ou equívoco 

da medida dependem de um juízo de valor sobre o contexto que antecedeu a decretação 

da intervenção. 

Por exemplo, o próprio objetivo da medida em assegurar a continuidade e a 

adequação dos serviços depende do enfretamento das causas que as estejam colocando 

em risco. É evidente que a situação financeira da concessionária era delicada – conforme 

ela mesmo vinha alertando; no entanto, não se pode desconsiderar a permanente 

inadimplência do poder concedente em realizar os pagamentos das contraprestações e em 

constituir na plenitude os mecanismos de garantia previstos, de modo a permitir a 

contratação dos financiamentos previstos no plano de negócios da concessionária. Nessa 

perspectiva, sendo a inadimplência do poder concedente a “causa determinante” da 

medida, talvez o melhor modo de afastar o risco de iminente colapso na prestação dos 

serviços seria a retomada dos pagamentos devidos.     

Seguindo na análise do caso concreto, o art. 2° do Decreto de Intervenção de 

Guarulhos indicou como objetivos da intervenção: (i) assegurar a continuidade dos 

serviços e (ii) apurar se as receitas auferidas pela concessionária estavam sendo 

adequadamente aplicadas na concessão. 

O primeiro objetivo parece consentâneo com os objetivos da intervenção. De fato, 

considerando que a intervenção não é (ou não deveria ser) uma medida punitiva, as 

informações prestadas pela própria concessionária, que indicavam a existência de risco à 

continuidade dos serviços concedidos, poderiam justificar a decretação da intervenção. 
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No entanto, o segundo motivo declarado da intervenção a afastava dos nobres 

objetivos do instituto e a colocava no contexto de ferramenta de litígio do poder 

concedente, em aparente desvio de finalidade.  

Além disso, o Decreto de Intervenção de Guarulhos extrapolou as previsões legais 

e contratuais ao outorgar à interventora poderes de gestão sobre a própria pessoa jurídica 

da concessionária, suspendendo o mandato dos diretores estatutários regularmente 

constituídos e nomeando uma interventora com poderes de representar a concessionária 

perante quaisquer terceiros (inclusive perante o próprio poder concedente), movimentar 

contas bancárias, admitir, suspender e demitir funcionários, firmar, renegociar ou 

rescindir contratos, etc.  

No entanto, nem a Lei Geral de Concessões (como explorado no capítulo 2.8) e 

nem o Contrato de PPP autorizam a intervenção no patrimônio privado da concessionária. 

A intervenção, portanto, deveria se restringir à concessão e os respectivos bens 

reversíveis.    

Nesse contexto, a interventora descumpriu o plano de negócios da concessionária, 

adotando soluções diferentes das planejadas por sua diretoria e aprovadas no âmbito de 

sua governança interna (por exemplo, terceirizou serviços que antes eram realizados com 

equipe própria). Além disso, a interventora contratou consultoria terceirizada para 

realização de auditoria contábil na concessionária às expensas da própria concessionária, 

em redundância à auditoria independente que já era realizada nas demonstrações 

financeiras da concessionária, dando azo à sua possível responsabilização pessoal pelos 

danos. 

Em relação ao processo de intervenção em si, houve falha quanto ao atendimento 

das respectivas normas procedimentais. De fato, o Processo Administrativo n° 873/2019 

foi instaurado em 13/03/2019, porém, a concessionária apenas foi notificada de sua 

existência em 08/08/2019, praticamente cinco meses após sua instauração, em 

inobservância ao prazo de 30 dias previsto na Lei Geral de Concessões e na Cláusula 40.3 

do Contrato de PPP, desrespeitando, pois, os princípios do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório. 

Na sequência, o Ofício 237/2019-SUP, recebido em 18/08/2019, concedeu prazo 

de somente 3 dias para apresentação de defesa, oportunidade na qual a concessionária 

sequer tinha obtido cópia do processo administrativo da intervenção. 

Por fim, não houve a prestação de contas pela interventora (ou mesmo pelo poder 

concedente em seu nome) para a concessionária nos moldes previstos, com o 

detalhamento e justificativa das decisões tomadas em nome da sociedade. 
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Importa registrar que, com a decretação da intervenção, o poder concedente 

passou a realizar pagamentos em favor da concessionária em montantes que variavam de 

acordo com uma programação financeira enviada pela interventora, elaborada com a 

colaboração de funcionários da concessionária. Com a retomada dos pagamentos, a 

interventora renegociou parte dos débitos amealhados pela concessionária com seus 

fornecedores, afastando o risco de interrupção na prestação dos serviços. Além disso, 

retomou a agenda de manutenções preventivas – durante o período de inadimplência do 

poder concedente, a concessionária apenas vinha realizando as manutenções corretivas –

de forma a garantir a plena funcionalidade dos equipamentos integrantes da concessão. 

As medidas adotadas foram implementadas exclusivamente por meio de equipe 

da própria concessionária, sem a participação de qualquer equipe deslocada pelo poder 

concedente. Como visto, essa possibilidade não estava prevista no Contrato de PPP e não 

tinha respaldo na Lei Geral de Concessões. A utilização de bens, equipamentos, recursos 

e pessoal da concessionária somente seria possível, portanto, por meio de requisição 

administrativa – o que não ocorreu.  

Ao final da intervenção, em 22 de agosto de 2019, foi decretada50 a caducidade 

da concessão. 

Considerando que a intervenção não agregou nenhuma nova diretriz na prestação 

dos serviços, mas apenas viabilizou a retomada do pagamento das contraprestações, 

parece que seus objetivos poderiam ter sido alcançados de forma mais simples com a 

mera cura das inadimplências do poder concedente (ou parte delas).  

De fato, a existência do risco à prestação do serviço era fato incontroverso e a 

intervenção evidenciou que sua causa era a reiterada inadimplência do poder concedente, 

pois, com a retomada dos pagamentos, a concessionária, ainda que sob intervenção, pôde 

garantir a manutenção da prestação adequada dos serviços concedidos. 

A intervenção poderia ter sido útil para a pavimentação de um entendimento entre 

as partes que viabilizasse a revisão do Contrato de PPP, com a repactuação de suas metas 

e a cura da inadimplência do poder concedente no pagamento das contraprestações 

devidas e na constituição dos mecanismos de pagamento e garantia. 

O tema foi discutido no procedimento arbitral51, tendo o Tribunal Arbitral 

consignado em sentença arbitral parcial que: 

289. Como sói acontecer, os requisitos legais e contratuais para a Intervenção 

se aplicam à Requerente e aos Requeridos. Assim é que considerando o 

 
50 Decreto Municipal n. 36.142/2019 (“Decreto de Caducidade”).  
51 O procedimento arbitral foi dividido em duas etapas, sendo a primeira declaratória e a segunda 

condenatória (ainda não concluída).  
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disposto no Contrato PPP, o Tribunal Arbitral analisa a pertinência dos 

motivos relacionados pelos Requeridos para decretar a Intervenção na 

Requerente, ou seja: se os serviços não estavam sendo prestados e as 

circunstâncias verificadas.  

290. Foi reconhecido pelos Requeridos e por esta Sentença Arbitral nas seções 

precedentes que os Requeridos não adotaram as medidas necessárias para dar 

seguimento ao Contrato PPP, bem como deixaram de efetuar os pagamentos 

devidos a Requerente, para que esta pudesse desenvolver e operacionalizar o 

Contrato PPP. A estrutura contratual foi rompida pelos Requeridos. Restou à 

Requerente dar prosseguimento aos serviços de manutenção do sistema de 

tratamento de esgotos com os recursos que dispunha e da maneira que podia, 

equacionando as prioridades e necessidades prementes. 

(...) 

300. Por tudo quanto acima relatado, se verifica que os motivos aduzidos 

pelos Requeridos não justificaram a adoção de medida excepcional de 

Intervenção. É inconcusso que a raiz do problema estava no 

descumprimento contratual dos Requeridos, pois toda a operacionalização 

do objeto do Contrato PPP se viu prejudicada a partir do momento que os 

Requeridos não cumpriram com suas obrigações contratuais e fizeram com que 

o Contrato PPP ficasse descaracterizado. Coube à Requerente, por 

consequência, efetuar os serviços básicos para manter o sistema de tratamento 

de esgoto em operação. Não podiam os Requeridos exigir da Requerente 

desempenho operacional do Contrato PPP se não honraram, em primeiro lugar, 

com suas obrigações contratuais e não deram condições para o curso adequado 

do objeto do Contrato PPP (Cláusula 39.1.). 

301. Caso os fatos apontados como justificadores da Intervenção tivessem 

ocorrido na forma como alegam os Requeridos, seria de se inferir que deveriam 

implementar o disposto na Cláusula 37 do Contrato PPP, que determinava, 

diante da falta de cumprimento pela Requerente de suas obrigações contratuais, 

a aplicação de penalidades. A abstenção em apresentar advertências e 

imposição de multas à Requerente corrobora o entendimento de que os serviços 

foram executados e, ainda que a Requerente tivesse dificuldades 

ocasionadas pela ausência de pagamento dos Requeridos, a Requerente 

não deixou de cumprir com suas obrigações básicas de tratamento de 

esgoto e manutenção corretiva. 

(...) 

304. Em decorrência do acima relatado, forçoso é de concluir que no curso 

do Contrato PPP e de acordo com a forma como vinha sendo 

operacionalizado – e que tinham causa no inadimplemento dos 

Requeridos -, a Intervenção realizada na Requerente não teve amparo 

contratual e, por consequência, foi indevida. 

305. O Tribunal Arbitral julga, por conseguinte, procedente o pleito da 

Requerente para declarar que o decreto de Intervenção na Requerente foi 

ilegal, eis que não presentes as condições autorizadoras da Intervenção 

previstas na Cláusula 40 do Contrato PPP. 

 

De todo modo, independentemente das indenizações que venham a ser apuradas 

na segunda etapa do procedimento arbitral, o que restou evidente é que os maiores 

prejudicados pela situação foram os usuários dos serviços e a população em geral da 

região metropolitana de São Paulo, que foi privada da implantação de investimentos 

vultuosos no sistema de esgotamento sanitário de um dos municípios que mais 

contribuem para a poluição do Rio Tietê. 
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Ademais, a experiência com a intervenção realizada em Guarulhos evidenciou a 

carência de regras mais detalhadas sobre o instituto na Lei Geral de Concessões, aptas a 

garantir ao poder concedente os instrumentos necessários para a assegurar a adequação 

dos serviços concedidos, de um lado, e suficientes para evitar seu uso como ferramenta 

de litígio, por outro.  

 

3.2.OUTRAS INTERVENÇÕES OCORRIDAS COM BASE NAS REGRAS DA LEI GERAL DE 

CONCESSÕES 

 

O caso de Guarulhos foi emblemático para exemplificar as lacunas na disciplina 

da Lei Geral de Concessões sobre o tema, mas não foi o primeiro e nem o único. Na 

sequência serão tratadas de forma sumarizada as intervenções ocorridas em concessões 

no Município de Itu, no Município de Cuiabá e no Governo do Estado do Paraná:   

 

3.2.1. Intervenção realizada no Município de Itu – SP  

 

O Estado de São Paulo vivenciou entre os anos de 2014 e 2015 a conhecida crise 

hídrica, com significativos impactos nos sistemas de abastecimento de água da região em 

razão da escassez de chuvas a partir de 2013, combalidos por conta das precipitações 

muito abaixo da média história – cerca de 55% abaixo da média  (SABESP, 2019). 

No Município de Itu, os efeitos da crise hídrica foram particularmente graves52, 

com a população enfrentando meses de rigoroso racionamento no fornecimento de água 

e diversos bairros sendo atendidos exclusivamente por caminhões pipa, os quais 

precisavam de escolta policial para chegar ao seu destino sem serem parados pela 

população no trajeto. Manifestações populares eclodiram e o tema chegou a repercutir 

nacionalmente. 

O município havia celebrado, em 2007, um contrato de concessão para os serviços 

de água e esgoto com a empresa Águas de Itu Exploração de Serviços de Água e Esgoto 

S.A., o qual tinha como um dos seus objetivos essenciais a realização de investimentos 

em reservação de água e integração do sistema de abastecimento, até então 

excessivamente dependente de poços artesianos. No entanto, já no ano de 2013, discutia-

se o atraso no cronograma das obras programadas, bem como a procedência das 

 
52 Há farto material disponível sobre a crise hídrica em Itu, destacando-se algumas reportagens para 

contextualização do leitor: 

(i) El País – O Exemplo de Itu (MARTÍN, 2015).  

(ii) Veja São Paulo – Estiagem em Itu levou a saques ataques a políticos (OLIVEIRA, 2017).  

(iii) G1 – Protesto interdita pista da rodovia Marechal Rondon em Itu (PROTESTO, 2014).  
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justificativas apresentadas pela concessionária, o que ensejou a aplicação de multa 

contratual. 

Por conta dos eventos acima mencionados, o prefeito municipal de Itu sustentou 

que a concessionária estaria: (i) descumprindo os prazos fixados para a realização de 

investimentos a que estaria obrigada;53 (ii) sonegando informações contábeis julgadas 

necessárias para aferir se a receita tarifária arrecadada estaria sendo corretamente aplicada 

nos investimentos previstos; e (iii) praticando reajuste tarifário supostamente diverso do 

devido. Ele, então, editou o Decreto Municipal n. 2.336 de 2015 (“Decreto de Intervenção 

de Itu”), declarando a intervenção na concessão, nos termos do art. 32 da Lei Geral de 

Concessões.  

O Decreto de Intervenção de Itu conferiu ao interventor poderes bastante amplos, 

atribuindo-lhe a competência para a “edição de atos de gestão e administração da 

concessionária” (art. 3º), inclusive “assinar todo e qualquer documento e/ou instrumento 

perante instituições financeiras em geral, movimentação de contas bancárias, efetuar 

pagamentos”, “admitir, suspender e/ou demitir empregados”, “assinar contratos em 

geral”, além da representação “perante órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, Estadual e/ou Municipal”. 

O ato determinou, ainda, que ficasse “suspenso, enquanto perdurar a intervenção, 

o mandato dos administradores e diretores da Concessionária, assegurando-se ao 

interventor plenos poderes de gestão sobre as operações e ativos da Concessionária, bem 

como a prerrogativa exclusiva de convocar assembleia geral, nos casos em que julgar 

conveniente” (§1º do 3º). 

Tendo expirado o prazo de 180 dias previsto no Decreto de Intervenção de Itu sem 

a conclusão do respectivo procedimento administrativo, o poder concedente editou o 

Decreto Municipal n. 2.446/2015 (“Segundo Decreto de Intervenção de Itu”), 

prorrogando a intervenção por mais 150 dias. 

Na sequência, já passados mais de 330 dias de intervenção sem o encerramento 

do respectivo processo administrativo, foi editado o Decreto Municipal n. 2.537/2016 

(“Terceiro Decreto de Intervenção de Itu”), prorrogando novamente a intervenção, dessa 

vez por mais 60 dias. 

 
53 Ainda que não se pretenda discutir o tema neste trabalho, importa ter claro que os contratos de concessão 

são contratos de resultado, nos quais o concessionário deve ser cobrado pelo cumprimento das metas 

qualitativas que lhe foram impostas, sendo menos importantes os meios para tanto empregados. Sobre o 

tema, sugere-se a leitura do artigo “Contrato de concessão de saneamento como um contrato fim 

(cumprimento de metas e resultados)”, de autoria de Antônio Carlos Cintra do Amaral (2017). 
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Nesse contexto, a concessionária impetrou o mandado de segurança pugnando 

pela declaração de nulidade do Terceiro Decreto de Intervenção de Itu. A segurança foi 

concedida em sentença e confirmada em segundo grau pelo TJSP54 em decisão ementada 

nos seguintes termos:   

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO 

ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITU. INTERVENÇÃO SOBRE 

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE ÁGUA E ESGOTO. Pretensão da empresa 

concessionária do serviço de ver declarada a nulidade do ato administrativo 

emanado do Decreto Municipal nº 2.537/2016, que prorrogou por mais 60 dias 

a intervenção do Município concedente sobre o serviço público de 

abastecimento de água e esgoto. Admissibilidade. Ultrapassado o prazo 

máximo de 180 dias previsto na legislação de regência para o 

encerramento do procedimento administrativo, a intervenção passa a ser 

inválida e o serviço deve ser devolvido ao concessionário. 

Inteligência do art. 33, § 2º, da Lei nº 8.987/95. Configurada a violação a 

direito líquido e certo da impetrante. Segurança concedida em primeira 

instância. 

Sentença mantida. Recurso não provido. 

 

Ainda, o desembargador relator consignou em seu voto que: 

 

ultrapassados os prazos previstos em lei para a intervenção, sem que fosse 

encerrado o procedimento administrativo, nem tomada qualquer providência 

destinada a sanar eventuais irregularidades na prestação do serviço público, 

houve flagrante violação ao direito líquido e certo da impetrante. 

 

Ao contrário da linha sustentada neste estudo, o julgado interpretou 

equivocadamente o disposto no §2º do art. 33 da Lei Geral de Concessões e acabou 

aplicando o prazo de conclusão do procedimento administrativo (ou seja, o processo 

administrativo previsto no caput do art. 33) à duração da própria intervenção. A discussão, 

portanto, cingiu-se à suposta inobservância do prazo máximo de duração da intervenção.  

Paralelamente à intervenção e às discussões travadas na esfera judicial, há registro 

de que o acionista controlador da Águas de Itu já tinha um interessado na aquisição do 

controle acionário da concessionária, que estava disposto a realizar os aportes necessários 

para a retomada do plano de investimentos (GRUPO..., 2014).  

Apesar disso, a intervenção decretada acabou não sendo remédio suficiente para 

a correção de rumos esperada, tendo o poder concedente optado55 pela declaração de 

caducidade da concessão em 22 de junho de 2016, por meio da edição do Decreto 

Municipal n. 2.571/2016. 

 
54 Reexame Necessário n. 1003378-06.2016.8.26.0286, Relator Des. Djalma Lofrano Filho. 
55 Lembra-se que, conforme previsto pelo §1o do art. 38 da Lei Geral de Concessões, o poder concedente 

não está obrigado a declarar a caducidade da concessão diante da inexecução total ou parcial do contrato. 

Independentemente de eventuais penalidades que sejam aplicadas em razão do inadimplemento 

injustificado do concessionário, a decisão poderá ser pela continuidade do contrato de concessão, caso seja 

esta a medida mais adequada para o atendimento dos interesses públicos envolvidos.  
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3.2.2. Intervenção realizada no Município de Cuiabá – MT  

 

A concessionária CAB Cuiabá havia assumido os serviços concedidos em 18 de 

abril de 2012 e integrava o grupo CAB Ambiental S.A., controlado, por sua vez, pela 

Galvão Participações S.A.  

No período que antecedeu a intervenção, além de algumas das empresas do Grupo 

Galvão terem sido envolvidas em denúncias da Operação Lava Jato, noticiava-se a 

possível venda das ações da CAB Ambiental no contexto da recuperação judicial 

requerida pelo grupo, contaminando o ambiente de acompanhamento e controle do 

contrato de concessão. 

Apontavam-se como possíveis irregularidades, em suma, (i) a não realização pela 

concessionária do total do volume de investimentos previstos; (ii) a contratação de obras 

e serviços com parte relacionada (justamente a Galvão Engenharia S.A., envolvida nas 

discussões relacionadas com a Operação Lava Jato); (iii) a contratação de mútuos com 

parte relacionada sem a prévia anuência da agência reguladora; e (iv) a alegada perda da 

capacidade de investimento da concessionária em razão da recuperação judicial de seu 

controlador. 

Assim, em 02 de maio de 2016, o Município de Cuiabá, por meio do Decreto n. 

6.009/16, decretou a intervenção na concessão dos serviços de água e esgoto existente no 

município, outorgando ao interventor poderes amplos para a “edição de atos de gestão e 

administração da concessionária” (art. 3º), inclusive para “afastar exclusivamente os 

diretores da CAB CUIABÁ durante o período da intervenção, com suspensão dos 

respectivos contratos de trabalho e mantendo todos os demais postos de trabalho 

necessários ao desempenho das atividades da concessionária” (inciso VIII). 

Como houve o afastamento dos diretores da concessionária, inviabilizando a 

possibilidade de a própria concessionária exercer o contraditório e a ampla defesa no 

âmbito dos procedimentos sancionatórios que já estavam em curso, a agência reguladora 

optou pela suspensão de referidos procedimentos (OLIVEIRA, 2017).  

Do mesmo modo, configurou-se inviabilizado o acesso ao judiciário pela própria 

concessionária, tendo a sua acionista optado por impetrar o mandado de segurança n. 

1006411-77.2016.8.11.0041, que tramitou na 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, 

“sob o argumento de que detém a totalidade das ações da CAB Cuiabá, sua subsidiária 

integral, afigurando-se indissociáveis os interesses de ambas em ver suspenso o ato de 

intervenção”. Em sentença ficou afastado o questionamento sobre a ilegitimidade ativa 
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do controlador, entendendo o magistrado que “sendo a pessoa jurídica pertencente ao 

mesmo grupo econômico, presume-se seu interesse jurídico, razão pela qual não se 

mostra razoável o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa”. 

Não obstante, o magistrado – reconhecendo que a intervenção é medida 

acautelatória para garantir a adequação dos serviços concedidos, que não possui natureza 

sancionatória – não vislumbrou direito líquido e certo ao contraditório antes da 

intervenção. 

Paralelamente, com o deslinde do processo de recuperação judicial do Grupo 

Galvão, que culminou na assunção de novos acionistas no controle da CAB Ambiental 

S.A., transformada em IGUÁ Saneamento S.A., foi possível construir um ambiente de 

diálogo entre poder concedente, agência reguladora e concessionária, com participação 

ativa do Ministério Público Estadual, resultando em termo aditivo ao contrato de 

concessão que viabilizou o encerramento da intervenção. Conforme explica Alexandro 

Adriano Lisandro Oliveira (2017, on-line), 

 

Ao final do procedimento administrativo, embora tenham sido confirmados os 

pressupostos ensejadores da intervenção e constatadas causas que resultariam 

na caducidade do contrato, destacando-se o descumprimento de metas e a 

incapacidade financeira da empresa, foi recomendado ao poder concedente, em 

homenagem ao princípio da continuidade da concessão, que fosse firmado 

termo aditivo ao contrato de concessão, no qual estava prevista a alteração do 

controle acionário da empresa, que foi assumido pelo grupo de credores, tendo 

sido garantidos ainda os investimentos necessários para assegurar a adequação 

dos serviços públicos prestados, tendo-se encerrado a intervenção com a 

retomada da concessão pelos novos controladores da empresa.  

 

Aqui se evidencia mais uma característica do instituto que será explorada melhor 

em capítulo específico. Ainda que nesse caso fosse controversa entre as partes a existência 

de inadequação do serviço, a intervenção pôde assegurar a continuidade da contratação 

até que fosse concluída a operação que culminou na alteração do controlador da 

concessionária. 

Assim, a alternativa de transferência da concessão ou do controle acionário da 

concessionária (art. 27 da Lei Geral de Concessões) mostra-se importante ferramenta para 

viabilizar a remediação de eventuais riscos à segurança, continuidade e regularidade dos 

serviços originadas por problemas alheios à realidade da própria concessionária, devendo 

ser considerada a interface entre ambas as previsões normativas em futuro aprimoramento 

da Lei Geral de Concessões.   
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3.2.3. Intervenção realizada pelo Governo do Estado do Paraná em concessão 

rodoviária  

 

Em 2018, antes das eleições que aconteceriam naquele ano, foi deflagrada pelo 

Ministério Público Federal a Operação Integração II, desdobramento da Operação Lava 

Jato, que apontava a suposta existência de um esquema de propinas envolvendo o 

conjunto de concessionárias responsáveis pelo anel de integração paranaense e pessoas 

ligadas ao ex-governador Beto Richa. 

Na sequência da operação policial, a Controladoria Geral do Estado e a 

Procuradoria Geral do Estado recomendaram a realização de intervenção nas seis 

concessionárias que operavam os diferentes trechos do anel de integração, dentre as quais 

a Rodonorte.  

Assim, no pressuposto de “que a intervenção se apresenta como único 

instrumento de que dispõe a Administração para acessar às reais informações referentes 

à execução do Contrato de Concessão”, em 04.10.2018 a governadora editou uma série 

de decretos para o que se chamou, à época, de intervenção militar56 nas concessões, dentre 

os quais o Decreto Estadual n. 11243/2018 (“Decreto de Intervenção do Paraná”), por 

meio do qual foi nomeado como interventor um coronel da polícia militar para o 

“acompanhamento das condições tarifárias, garantindo o cumprimento das obrigações 

contratuais e assegurar a modicidade tarifária”. 

A intervenção decretada deixava claro que “não estão compreendidos nos poderes 

atribuídos ao interventor o exercício de atos de gestão da concessionária”. Assim, a 

intervenção estava limitada a uma espécie de auditoria da concessionária. 

Nesse sentido, no mesmo dia o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 

(2018) noticiou em seu sítio eletrônico que “também será papel do interventor a garantia 

da execução dos serviços básicos de segurança e proteção aos usuários das rodovias, 

além de apurar informações que garantam tarifas de pedágio mais baratas”. 

A Rodonorte se opôs à intervenção e ingressou com ação judicial57 por meio da 

qual pretendeu ver declarada a nulidade do Decreto de Intervenção do Paraná, requerendo 

em sede de liminar a suspensão de seus efeitos. O juiz federal, considerando que tal como 

decretada a medida não caracteriza a intervenção conforme regida pela Lei Geral de 

Concessões, deferiu parcialmente o pedido de liminar “para fins de dar interpretação 

 
56 O contexto político da decisão administrativa foi amplamente divulgado pela mídia na ocasião. A 

exemplo, tem a matéria A três dias da eleição, PR tem ‘intervenção militar’ em pedágios (VOITCH, 2018).  
57 Processo n. 5045805-58.2018.4.04.7000/PR, que tramitou na 1ª Vara Federal de Curitiba. 
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conforme a lei ao Decreto 11243 do Governo do Estado do Paraná, determinando que 

onde está escrito ´intervenção´ leia-se ´inspeção´, onde está escrito ´interventor´ leia-se 

´inspetor´". 

Em seguida, em sede de sentença proferida meses depois, diante do término da 

intervenção (ou inspeção) por decurso de prazo, o juiz reconheceu a perda superveniente 

do objeto da ação. Não obstante, foram analisados os alegados vícios do Decreto de 

Intervenção do Paraná para fins de atribuição da sucumbência, registrando-se que: 

 

a leitura dos Decretos (todos utilizam o mesmo texto) torna evidente que o 

fundamento legal indicado pelo Estado do Paraná (32 da Lei nº 8.987/95), bem 

como as expressões utilizadas no corpo dos Decretos, referentes à 

"intervenção" e as atribuições do "interventor" não se coadunam com o 

conceito jurídico de intervenção, pois as medidas que determinou 

circunscrevem-se à fiscalização e inspeção (...). 

Assim, tanto os elementos do Decreto (exposição de motivos e competência 

do interventor) como a coletiva de imprensa realizada por ocasião da 

publicação desses atos, demonstram que sua finalidade não é a assunção da 

gestão para garantir o cumprimento do contrato e da lei, mas sim a realização 

de inspeção e fiscalização das concessionárias com a presença de agente in 

loco. 

Por isso, ressaltei na decisão de ev.03 que o Decreto padece de atecnia, pois 

embora utilize o fundamento legal e as expressões próprias da intervenção, 

trata, na verdade, de inspeção. 

 

Em consequência da decisão liminar que converteu a intervenção em inspeção, o 

procedimento se encerrou na sequência, pelo decurso do prazo previsto, sem nenhum 

impacto na vigência das condições pactuadas no contrato de concessão.  

No caso específico, a intervenção teve seu uso deturpado pelo poder concedente 

em decorrência, na melhor das hipóteses, de interpretação equivocada que a confundiu 

com o exercício das suas atribuições de fiscalização. 

O Decreto de Intervenção do Paraná não evidenciou a existência de qualquer risco 

presente ou iminente para a regularidade, segurança ou continuidade dos serviços 

concedidos. Padecia de evidente desvio de finalidade e, em verdade, deveria ter sido 

anulado – e não “convertido” em inspeção.     

 

3.3.CONCLUSÃO PARCIAL SOBRE AS INTERVENÇÕES REALIZADAS COM BASE NA LEI 

GERAL DE CONCESSÕES: INSEGURANÇA PARA TODOS OS ENVOLVIDOS 

 

Em todos os casos analisados foi possível constatar alto grau de litigiosidade 

permeando as discussões sobre a intervenção, com relevante insegurança jurídica que 

afeta todos os envolvidos no processo: poder concedente, interventor, concessionário e, 

em última análise, o próprio usuário dos serviços. 
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Na perspectiva do poder concedente, a ausência de previsão específica sobre a 

abrangência da intervenção na esfera privada da concessionária inviabilizou, por exemplo 

o acesso às licenças dos softwares de gestão comercial da concessionária em Cuiabá 

(OLIVEIRA, 2017), tornando necessária a judicialização do tema. 

Para o interventor, há enorme insegurança jurídica em relação às consequências 

dos seus atos. Nos casos de Guarulhos, Cuiabá e Itu, os interventores nomeados agiram 

efetivamente como gestores das concessionárias, tendo que equilibrar a pressão do poder 

concedente pelo atingimento dos resultados esperados e a possibilidade de 

responsabilização pessoal do concessionário pelos prejuízos a que dessem causa, tanto 

com base na Lei Geral de Concessões (art. 34) quanto, por equiparação, com fundamento 

na Lei Federal n. 6.404/76/ (art. 15858), que disciplina as hipóteses de responsabilização 

dos administradores. 

Quanto ao concessionário, as dúvidas variaram desde a questão da legitimidade 

para o exercício do contraditório relacionado com a própria intervenção, como no caso 

de Cuiabá, em que os questionamentos na esfera administrativa e judicial foram carreados 

pelo acionista controlador, até a questão da responsabilidade pelo descumprimento do 

planejamento de negócios, como no caso de Guarulhos em que serviços antes executados 

por equipe própria foram terceirizados pela interventora.       

Para o usuário, ao final, o distanciamento entre os objetivos finalísticos da medida 

e as razões que motivaram a sua decretação produziu enormes prejuízos, muitas vezes 

não notado ou discutido. 

No caso de Guarulhos, por exemplo, a intervenção poderia ter sido instrumento 

para afastar os riscos que pairavam sobre a continuidade dos serviços, sem prejuízo da 

 
58 “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da 

sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, 

quando proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto. 

§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for 

conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a 

sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência 

em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito 

ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral. 

§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não 

cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda 

que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. 

(...) 

§ 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou 

pelo administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral, tornar-

se-á por ele solidariamente responsável. 

§ 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para 

outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto”. 
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continuidade das tratativas para a retomada da execução contratual, eventualmente com 

um novo acionista que pudesse superar as fissuras na relação entre concedente e 

concessionário. O resultado, depois de tudo, foi um grande atraso na universalização dos 

serviços. 

Enfim, a ausência de regras mais claras sobre a intervenção na Lei Geral de 

Concessões abre espaço para interpretações equivocadas, legitima ou propositalmente 

construídas, prejudicando a própria utilidade da medida.  

 



51 
 

 

4 A SOLUÇÃO FEDERAL PARA INTERVENÇÃO EM CONCESSÕES NO 

SETOR ELÉTRICO: A INTERVENÇÃO EM CONCESSÕES DO GRUPO REDE 

ENERGIA 

 

Conforme antecipado, na busca de disciplina mais efetiva para o regramento da 

intervenção, tal como regrada pela Lei Geral de Concessões, é imprescindível uma análise 

contextualizada da Lei de Intervenção do Setor Elétrico, buscando identificar suas 

qualidades e eventuais defeitos.  

 

4.1. A INTERVENÇÃO DA ANEEL NO GRUPO REDE ENERGIA 

 

Em 2012 a ANEEL se deparou com o desafio da deterioração da capacidade 

financeira do Grupo Rede, à época controlador de nove distribuidoras estaduais de 

energia, colocando em risco o atendimento de 12 milhões de usuários dos serviços. O 

Grupo Rede acumulava dívidas de cerca de R$ 5,7 bilhões de reais e já dava sinais de 

descumprimento de suas obrigações contratuais. 

Em fevereiro deste ano a Centrais Elétricas do Pará (CELPA) ajuizou pedido de 

recuperação judicial, “evidenciando seu desequilíbrio econômico-financeiro e aguçando 

ainda mais a percepção do risco relativo às condições de equilíbrio econômico-

financeiro das demais concessionárias integrantes do Grupo REDE ENERGIA” 

(BRASIL, 2012). 

Em abril a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL 

(SFF) constatou o início de inadimplência sistêmica dos débitos intrasetoriais pelas 

concessionárias integrantes do Grupo Rede, o que motivou a apresentação de 

requerimento pela autarquia determinando a apresentação de um plano de ação para a 

resolução das inadimplências constatadas. 

Na sequência, em 13 de julho de 2012, com o agravamento do quadro, foi 

apresentada a Nota Técnica n. 288/2012, que constatou, em suma: a) a dívida líquida das 

concessionárias, incompatível com a capacidade de pagamento; b) o aumento das 

inadimplências intrasetoriais, tributárias e de mútuos intragrupo; c) que o acionista 

controlador indireto (Jorge Queiroz de Moraes Filho) havia declarado em audiência na 

Câmara dos Debutados que, mesmo com a venda das ações da CELPA no âmbito da 

recuperação judicial, as demais concessionárias ainda demandariam capitalização 

adicional; e d) a gestão inadequada dos recursos financeiros da concessão. 

Em 20 de agosto a Rede Energia S.A. solicitou novo pedido de prorrogação para 

apresentar o plano de ação.     



52 
 

 

Nesse contexto, em 29 de agosto de 2012 foi editada a Medida Provisória n. 577 

que disciplinou mais detalhadamente do que a Lei Geral de Concessões “a extinção das 

concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, 

sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica”. 

Com isso, a SFF submeteu à deliberação da diretoria da ANEEL Nota Técnica59 

na qual constatou a “gravidade da situação econômico-financeira, da inadimplência com 

obrigações intrassetoriais, tributárias e com o pagamento e o recebimento de mútuos, 

condições que veem inviabilizando a gestão da Concessionária, com riscos para a 

adequada prestação do serviço concedido” e “recomendou o procedimento de 

Intervenção Administrativa, nos termos do art. 5º da Medida Provisória no 577, de 29 de 

agosto de 2012”. 

Interessante notar que a intervenção recomendada tinha natureza quase que 

cautelar, pois ainda não havia se materializado qualquer problema com a prestação dos 

serviços propriamente dita, ou seja, o serviço continuava adequado nos termos 

contratados.  

Tratou-se de uma recomendação de providências diante da “deterioração das 

condições necessárias à manutenção da adequada prestação”, cuja “percepção de risco 

foi majorada após o requerimento da Recuperação Judicial da CELPA60”. 

Assim, na sequência, em 31 de agosto de 2012 decidiu-se em reunião de diretoria 

da ANEEL pela intervenção em oito das distribuidoras controladas pelo Grupo Rede: 

Centrais Elétricas Mato-grossenses (CEMAT), Companhia Elétrica do Estado do 

Tocantins (CELTINS), Empresa Energética do Mato Grosso do Sul (ENERSUL), 

Companhia de Força e Luz do Oeste (CFLO), Caiuá D, Empresa Elétrica Bragantina 

(EEB), Vale do Paranapanema e Companhia Nacional de Energia Elétrica (CNEE). A 

Centrais Elétricas do Pará (CELPA), também controlada pelo grupo e que se encontrava 

em recuperação judicial, não foi incluída na relação das intervindas. 

 
59 Nota Técnica n. 330/2012–SFF/ANEEL. 
60 Anote-se que a questão da recuperação judicial da CELPA contribui de maneira importante na formação 

da convicção da ANEEL sobre a necessidade da intervenção, conforme comentam José Virgílio Lopes 

Enei, Frederico Silveira Barbosa e Manoel Moreira de Souza Neto (2021): “Primeiramente, cabe delimitar 

o cabimento do remédio da recuperação judicial (RJ) para as concessionárias de serviço público. O Art. 

18 da Lei 12.767, de 2012, afastou a aplicação da RJ para as concessionárias de serviços públicos de 

energia elétrica. Referida lei foi resultado da conversão de medida provisória editada por ocasião da 

recuperação judicial do Grupo Rede. À época, o Poder Executivo restou bastante frustrado com decisões 

judiciais proferidas na recuperação judicial da Celpa, distribuidora de energia do Pará, que chegaram 

inclusive a tratar de revisão tarifária e outros temas normalmente tratados no âmbito da regulação 

setorial. Entendendo que o Poder Judiciário não se encontrava tecnicamente apto para tratar de questões 

técnicas e relevantes do setor, foi promulgada Medida Provisória substituindo a RJ por um plano de 

recuperação e correção das falhas e transgressões a ser apresentado pelos acionistas da concessionária à 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”. 
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Foram declaradas61 as intervenções nas concessionárias supra referidas, para o 

“fim de assegurar a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia 

elétrica e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 

pertinentes, nos termos do artigo 5º da Medida Provisória nº 577/2012”, conforme 

Resoluções Autorizativas de n. 3.647, 3.648, 3.649, 3.650, 3.651, 3.652, .3653 e 3.654. 

No mesmo ano, em 27 de dezembro, a MP 577 foi convertida na Lei de 

Intervenção do Setor Elétrico. 

A sequência dos fatos não deixa dúvidas sobre a constatação pela ANEEL de 

relevante insegurança jurídica para a realização da intervenção lastreada na Lei Geral de 

Concessões, sendo premente a edição de norma mais detalhada para mitigar os riscos e 

ampliar as chances de êxito da medida. 

A intervenção não foi contestada pelo Grupo Rede Energia e os interventores 

puderam implementar um plano de contingências e melhorias operacionais sem maiores 

questionamentos. Sequer houve a apresentação de recurso administrativo (§2º do art. 9º 

da Lei de Intervenção do Setor Elétrico). 

As maiores dificuldades aconteceram nas renegociações sindicais e na discussão 

das dívidas com os bancos credores, mas ainda assim o entendimento foi possível pela 

via administrativa. 

Os interventores, portanto, assumiram o papel de administradores das 

concessionárias no objetivo de afastar os riscos de colapso econômico-financeiro que 

pairavam sobre as sociedades de propósito específico, os quais implicavam em “risco real 

de degradação dos serviços62” concedidos. Não se tratava, pois, de readequar os serviços 

– que nunca chegaram a ser inadimplidos, mas sim de garantir a sua sustentabilidade 

econômico-financeira. 

No caso específico da CELTINS, como estratégia de preservar o know-how 

adquirido e, também, o de evitar custos trabalhistas, o interventor optou por não desligar 

os diretores não estatutários, o que assegurou uma gestão menos turbulenta. 

Em 17 de dezembro de 2013 a ANEEL aprovou os planos apresentados pelo 

Grupo Rede, os quais foram detalhados e atualizados pelo Grupo Energisa para a 

“recuperação e correção de falhas e transgressões que ensejaram a intervenção”, 

conforme Resolução Autorizativa n. 4.463/2013.   

 
61 A memória da 7ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2012, na qual foram deliberadas as 

intervenções, está disponível no sítio da ANEEL (https://www.aneel.gov.br/pautas-e-atas). 
62 Conforme esclarecido pelo Sr. Isaac Averbuch em gentil entrevista concedida ao autor. 

https://www.aneel.gov.br/pautas-e-atas
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Em paralelo, as intervenções foram prorrogadas pelo prazo de 2 anos pela 

ANELL, de acordo com as Resoluções Autorizativas de n. 4.282, 4.283, 4.284 e 4.285, 

todas de 20 de dezembro de 2013, no objetivo de permitir que as intervenções fossem 

mantidas até que os riscos identificados fossem afastados por alguma das opções então 

consideradas (implementação do plano de recuperação, troca do controle acionário etc.). 

Na sequência, em 28 de janeiro de 2014 a ANEEL formalizou por meio da 

Resolução Autorizativa n. 4.510 sua anuência para a troca do controle das concessionárias 

do Grupo Rede, que foram transferidas do Sr. Jorge Queiroz de Moraes Junior para a 

Energisa S.A. 

Por consequência, afastado o risco de colapso sistêmico que pairava sobre as 

concessionárias do Grupo Rede, em 08 de abril de 2014 foi decretado o fim da intervenção 

nas oito concessionárias em questão, conforme Resolução Autorizativa n. 4.622, tendo 

sido previsto um cronograma com duas datas para o fim das intervenções: a primeira, no 

dia 11 do mesmo mês, para a ENERSUL, CFLO, EEB, CAIUAÁ, EDEVP e CNEE, e a 

segunda, no dia 14, para a CEMAT e a CELTINS. O fim da intervenção nessas datas 

ainda estava condicionado à lavratura da transferência das ações nos livros societários das 

empresas intervindas.  

No mesmo ato foi determinada ao novo controlador a apresentação das 

demonstrações financeiras relativas ao período da intervenção, acompanhadas de parecer 

de auditoria independente, para assinatura pelos interventores, bem como instruções para 

a prestação de contas por estes. 

 

4.2. PRINCIPAIS INOVAÇÕES DA LEI DE INTERVENÇÃO DO SETOR ELÉTRICO 

 

Em relação ao regime da Lei Geral de Concessões, a Lei de Intervenção do Setor 

Elétrico trouxe algumas mudanças em relação à intervenção, organizadas didaticamente 

no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Quadro Comparativo (continua) 

Tema Lei Geral de Concessões Lei de Intervenção do 

Setor Elétrico 

Remuneração do interventor Não prevista Prevista (art. 5º, §1º) e 

custeada pela própria 

concessionária (art. 5º, § 

3º). 
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Quadro 1 – Quadro Comparativo (continua) 

Prazo da intervenção Questão não disciplinada63  1 ano, prorrogável por 

igual período (art. 5º, § 2º) 

Processo administrativo para 

confirmação das causas 

determinantes e apuração de 

responsabilidades 

Deve ser instaurado em 30 

dias (art. 33) e concluído 

em até 180 dias (art. 33, 

§2º)  

Deve ser instaurado em 30 

dias (art. 6º) e concluído 

em até 1 ano (art. 6º, §2º) 

Mandato dos administradores Questão não disciplinada64 Decretação da intervenção 

implica na suspensão do 

mandato dos 

administradores e 

membros do conselho 

fiscal, atribuindo ao 

interventor plenos poderes 

de gestão na 

concessionária, inclusive 

com a prerrogativa de 

convocar assembleia geral 

(art. 7º). 

Possibilidade de oneração ou 

alienação de bens da 

concessionária 

Questão não disciplinada Prevista mediante prévia 

autorização do poder 

concedente (art. 9º, §1º) 

Possibilidade de recurso contra 

decisões do interventor 

Questão não disciplinada Previsto (art. 9º, §2º) 

Prestação de contas pelos 

administradores afastados 

Questão não disciplinada Administradores devem 

prestar contas e indicar os 

responsáveis pela gestão 

nos 12 meses anteriores à 

intervenção (art. 10). 

Responsabilidade solidária dos 

administradores por atos 

praticados pela concessionária 

(com culpa, dolo ou violação de lei 

ou estatuto) 

Questão não disciplinada65 Prevista (art. 11, parágrafo 

único)  

 

 

 

 

 

 

 
63 Entende-se que o prazo de 180 dias previsto no §2º do art. 33 trata da duração do processo administrativo 

de confirmação das causas determinantes e apuração de responsabilidades. No regime da Lei Geral de 

Concessões a intervenção poderá durar até que sejam afastados os riscos que pairavam sobre a adequação 

dos serviços, assim compreendida a continuidade, regularidade e segurança dos serviços, conforme já 

exposto.  
64 Nesse ponto vale lembrar das conclusões já tecidas neste estudo sobre a impossibilidade de o poder 

concedente intervir na esfera patrimonial privada com base na disciplina da Lei Geral de Concessões.  
65 Ainda que a questão não seja disciplinada na Lei Geral de Concessões, não há nenhuma razão para não 

se aplicar as regras da Lei das S.A. (art. 158).  
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Quadro 1 – Quadro Comparativo (conclusão) 

Indisponibilidade de bens dos 

administradores 

Questão não disciplinada Administradores que 

tenham atuado nos últimos 

12 meses ficam com bens 

indisponíveis até a 

apuração e liquidação de 

suas responsabilidades (art. 

16).  

Plano de cura Não previsto Acionistas da 

concessionária precisam 

apresentar plano de cura 

em até 60 dias (art. 12). O 

deferimento do plano de 

cura cessa a intervenção 

(art. 13). O 

descumprimento do plano 

de cura implica na 

caducidade da concessão 

(art. 13, §1º). 

Alternativas ao fim da intervenção Devolução da concessão, 

encampação ou caducidade 

(art. 34).  

Não sendo adotado o Plano 

de Cura, (i) encampação, 

(ii) caducidade, (iii) 

reorganização societária, 

(iv) alteração do controle 

societário, (v) aumento do 

capital social ou (vi) 

constituição de sociedade 

de propósito específico 

para adjudicar, em 

pagamento dos créditos, os 

ativos do devedor (art. 14). 

Possibilidade de recebimento de 

recursos do Poder Concedente 

Questão não disciplinada Previsto como espécie de 

mútuo para assegurar a 

continuidade dos serviços 

(art. 15). 

Recuperação judicial ou 

extrajudicial 

Questão não disciplinada Não se aplica o regime da 

recuperação judicial ou 

extrajudicial (art. 18). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

4.3.CRÍTICAS À LEI DE INTERVENÇÃO DO SETOR ELÉTRICO 

 

As inovações trazidas pela Lei de Intervenção do Setor Elétrico para o instituto da 

intervenção são em regra muito interessantes e foram consideradas, neste trabalho, como 

base para a proposta de alteração legislativa para o aprimoramento da Lei Geral de 

Concessões. 
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Apesar disso, é evidente que essas regras foram pensadas para o enfrentamento de 

um caso concreto específico, no qual o risco incidente sobre a adequação da prestação 

dos serviços estava relacionado diretamente com a gestão econômico-financeira 

implementada pelo Grupo Rede. 

Há, portanto, um viés sancionatório que permeia o texto normativo que não parece 

adequado. A suspensão do mandato dos administradores prevista no art. 7º, por exemplo, 

parece medida desnecessária para os casos em que o risco à prestação dos serviços com 

continuidade, regularidade e segurança não se relacionam com a gestão da 

concessionária. No entanto, o texto atual não abre a possibilidade de manutenção dos 

atuais administradores; decretada a intervenção, eles devem ser afastados. 

Não se pode olvidar que no Decreto n. 2.335, de 6.10.1997, que constituiu a 

ANEEL, a intervenção é elencada como medida sancionatória no (art. 17, IV). Em crítica 

ao dispositivo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015, p. 88) afirma que  

 

a intervenção não constitui medida punitiva, mas um processo administrativo 

de apuração de infrações, que poderá resultar ou não em punição, no curso do 

qual é assegurado o contraditório e o direito à ampla defesa, tal como previsto 

no art. 33 da Lei nº 8.987; sendo prevista como sanção no referido decreto, é 

evidente que o contraditório e o direito de defesa têm que ser prévios à 

intervenção, sob pena de ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição; melhor 

será que a ANEEL obedeça, em matéria de intervenção, às normas contidas 

nos arts. 32 a 34 da Lei nº 8.987. 

 

Como foi concluído anteriormente, pouco importa para a decretação da 

intervenção a existência de responsabilidade do concessionário. Tanto é assim que, tal 

como ocorre no caso da Lei Geral de Concessões, o procedimento para a apuração de 

eventual responsabilidade do concessionário pode ser instaurado em até 30 dias depois 

de decretada a intervenção.   

Nesse sentido, lembrando que a intervenção dispensa o prévio contraditório, a 

indisponibilidade de bens dos administradores da concessionária, desde a decretação da 

intervenção até o fim da apuração e da liquidação de suas eventuais reponsabilidades (art. 

16), parece medida dotada de exagero desnecessário, atingindo terceiros que não têm 

relação direta com o poder concedente.    

Outra questão que não foi disciplinada diz respeito à incidência de novas regras 

em contratos já firmados. No caso da intervenção nas concessionárias do Grupo Rede não 

houve interesse dos envolvidos em questionar esses aspectos. Em verdade, a intervenção 

foi bastante útil para preservar os ativos e viabilizar uma operação de venda e compra de 

ações, o que acabou acontecendo com o Grupo Energisa. 
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Num outro contexto, o concessionário certamente poderia se insurgir contra a 

aplicação de regras não consideradas quando da assinatura do contrato de concessão, 

invocando a proteção ao ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI66, da CF.  

Sobre este ponto, Maurício Portugal Ribeiro (2013, p.8) fez interessantes 

provocações:  

 

A proteção ao ato jurídico perfeito impede as mudanças das regras sobre 

intervenção? Ou a natureza pública da intervenção e a sua conexão com o 

interesse público tornaria o novo regime aplicável imediatamente aos contratos 

em curso? Haveria algum tipo de distinção entre a natureza das regras sobre 

intervenção que podem ser mudadas por lei com efeito imediato sobre os 

contratos em curso, e as regras que não podem ser mudadas por lei posterior à 

assinatura do contrato? 

Todas essas questões requerem investigação mais aprofundada, não cabível 

nos limites dessa nota. Sobre esses temas, a palavra final mais cedo ou mais 

tarde será certamente do Judiciário, pois esse é um dos poucos temas acerca 

das concessões e PPPs que – em vista da resistência a ser eventualmente oposta 

por controladores de concessionárias que sejam submetidos a processos de 

intervenção – é de se esperar que chegue ao Judiciário. 

 

Em razão da dinâmica da intervenção nas concessionárias do Grupo Rede esses 

limites ainda não foram dados pelo Judiciário, conforme já exposto. Não obstante, adota-

se a premissa de que tais regras não poderiam ser implementadas nos contratos já 

existentes sem a concordância do particular contratado. A existência de um interesse 

público que suplante o contrato de concessão e o torne incompatível com novas balizas 

estabelecidas em lei constitui justificativa apta para a encampação da concessão, não para 

a alteração unilateral do pacto. 

Não se nega, aqui, a possibilidade de alteração unilateral do contrato de concessão, 

a qual é expressamente prevista pela Lei Geral de Concessões, desde que mediante o 

concomitante reequilíbrio econômico-financeiro (art. 9º, §4º67). Parece, contudo, que essa 

possibilidade de alteração unilateral de contratos de concessão está limitada às cláusulas 

de serviço, ou seja, às “alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para 

garantir a continuidade da prestação do serviço” (art. 18, VII) visando à “modernização, 

aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações” (art. 23, V). 

A Lei Geral de Concessões concilia o espírito da contratação consensual com a 

premissa da supremacia do interesse público, prevendo a possibilidade de encampação 

 
66 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

(...)” 
67 “§4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, 

o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração”. 
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como remédio para as situações em que uma dada contratação se mostrar incompatível 

com o interesse público (art. 37). Não há, por outro lado, previsão de se invocar o interesse 

público para justificar alterações unilaterais em questões que não digam respeito às 

cláusulas de serviço. 

Pensando na desejada segurança jurídica quando de eventual decretação de 

intervenção, não parece viável, portanto, a solução adotada pela Lei de Intervenção 

Federal em relação aos contratos existentes, pois, havendo oposição do concessionário, 

poderá ficar ainda mais agravado o risco que se pretendia afastar. 

Sobre esse ponto, o aprimoramento do instituto na Lei Geral de Concessões 

deveria estabelecer um regime específico para as concessões já contratadas, com 

incentivos suficientes para que os particulares contatados adiram às novas regras. Isso 

acontecerá com mais ou menos intensidade conforme as novas regras deixem mais ou 

menos claro que a intervenção não tem objetivo sancionatório.    

Por fim, parece que alijar o concessionário da possibilidade de requerer a 

recuperação extrajudicial ou judicial (art. 18) acaba por afastar importante alternativa para 

uma eventual reestruturação econômico-financeira útil para mitigar riscos à prestação dos 

serviços68.  

Ainda que a questão da relação entre o regime da recuperação judicial e o regime 

de contratações públicas mereça uma reflexão mais aprofundada69, incompatível com o 

escopo deste trabalho, talvez fosse mais adequado excluir da sujeição ao regime da 

recuperação judicial ou extrajudicial as obrigações do concessionário para com o poder 

concedente, incluídas aí as cláusulas de serviço e obrigações pecuniárias (pagamento de 

outorga, multas etc.).     

 
68 Registre-se que o projeto da Nova Lei Geral de Concessões, aprovado em 2019 por Comissão Especial 

da Câmara dos Deputados, veda a adoção da recuperação judicial para concessionárias de serviço público. 
69 José Virgílio Lopes Enei, Frederico da Silveira Barbosa e Manoel Moreira de Souza Neto (2021) fazem 

importantes reflexões sobre o tema em análise especial elaborada para a Associação Brasileira da 

Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), intitulada Ativos e passivos com o poder concedente na 

recuperação judicial da concessionária de serviço público. 
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5 A INTERVENÇÃO COMO FERRAMENTA PARA A PRESERVAÇÃO DE 

CONTRATOS 

 

O caso da intervenção da ANEEL nas concessionárias do Grupo Rede ilustra bem 

a utilidade do instituto para a preservação do contrato de concessão. Não tivessem sido 

decretadas as intervenções, possivelmente a situação de risco teria se materializado com 

prejuízos efetivos à continuidade, à regularidade e à segurança dos serviços concedidos.  

Pode-se inferir pelos relatórios produzidos pela ANEEL (não contestados pelo 

Grupo Rede) que os riscos que afligiam os serviços concedidos eram de responsabilidade 

do controlador e diziam respeito à gestão financeira das concessionárias.  

Não se tratava de questão alocada como risco do poder concedente, o que poderia 

autorizar a exceptio non adimplednti contractus. Assim, pode-se inferir que haveria a 

declaração de caducidade dos contratos de concessão quando da materialização dos 

riscos, ou seja, quando do efetivo descumprimento das obrigações contratuais pelo 

concessionário.     

De fato, na omissão da ANEEL em declarar a intervenção certamente a discussão 

sobre a caducidade das concessões do Grupo Rede teria evoluído, com claros e pesados 

prejuízos aos envolvidos: concessionária (e seu controlador), poder concedente e, mais 

importante, o próprio usuário. 

Ressalvando, como já dito, que a decisão pela intervenção deve ser lastreada 

exclusivamente na existência de risco iminente ou materializado sobre a continuidade, 

regularidade ou segurança dos serviços concedidos, não se pode ignorar que 

indiretamente pode ser atingido por meio da intervenção outro benefício importante: a 

preservação do contrato de concessão, com impactos positivos para os usuários e o 

próprio poder concedente. 

Não se ignora que, indiretamente, o Grupo Rede e seu controlador final possam 

ter sido beneficiados pela intervenção realizada, pois, do contrário, com a declaração de 

caducidade das concessões, eventualmente os valores a que o controlador faria jus a título 

de indenização por investimentos ainda não amortizados (art. 36 da Lei Geral de 

Concessões) seriam inferiores aos obtidos com a operação de venda e compra com o 

Grupo Energisa.  

Mas isso é irrelevante – afinal, a defesa dos interesses tutelados, ou seja, do 

interesse público e do interesse dos usuários, dentro de limites que respeitem os direitos 

do particular contratado, é o que deve prevalecer.  

Nesse sentido, parece que o espírito da Lei Geral de Concessões é o da 

preservação dos contratos sempre que possível. O término antecipado da concessão é 
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exceção decorrente da impossibilidade de cumprimento do pacto (a caducidade, nos 

termos do art. 38) ou de posterior incompatibilidade com o interesse público (a 

encampação, nos termos do art. 37).  

No caso da declaração de caducidade, não se deve ignorar que, mesmo diante de 

comprovada inadimplência do concessionário, a sua efetivação depende de juízo 

discricionário do poder concedente. 

Em outras palavras, ainda que a declaração de caducidade seja espécie de punição 

ao concessionário, sua aplicação não é mandatória; depende de juízo de conveniência e 

oportunidade pelo poder concedente. Essa discricionariedade fica evidente no caput do 

art. 38, que prevê a declaração de caducidade a critério do poder concedente, e no §1º do 

mesmo dispositivo, que estabelece que a caducidade poderá ser declarada diante das 

situações descritas nos incisos seguintes.    

E essa discricionariedade não é absolutamente livre, pois deve ser exercida tendo 

como norte uma análise consequencialista da decisão, de forma a medir os impactos 

positivos e negativos para os envolvidos, em especial os usuários do serviço público.  

Esse norte orientativo para tomada de decisão parece perfeitamente harmônico 

com a prescrição do art. 2070 da LINDB, na medida em que as consequências práticas da 

decisão devem integrar a própria motivação da decisão.  

 Assim, deverá o poder concedente buscar a alternativa que, ao final, melhor 

preserve os interesses (públicos e dos usuários) que motivaram a concessão, a qual poderá 

variar, no caso da intervenção, desde a devolução do serviço à concessionária ao fim do 

procedimento até a declaração da caducidade da concessão. 

Parece-nos que a edição da Lei de Relicitação reforça a existência de relevante 

interesse público na continuidade da prestação do serviço concedidos. De fato, conforme 

previsto em seu art. 13, “com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos 

serviços”, é permitida a “relicitação do objeto dos contratos de parceria nos setores 

rodoviário, ferroviário e aeroportuário cujas disposições contratuais não estejam sendo 

atendidas ou cujos contratados demonstrem incapacidade de adimplir as obrigações 

contratuais ou financeiras assumidas originalmente”. 

Ainda que a norma seja de aplicação restrita a alguns setores da administração 

pública federal, percebe-se uma preocupação do legislador com a continuidade dos 

 
70 “Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores 

jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.                   

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da 

invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis 

alternativas”.      
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serviços, viabilizando uma saída negociada que concilie a justa indenização do 

concessionário com uma transição amigável do serviço para o novo concessionário.    

Dito isso, tanto melhor e mais desejável, portanto, se a continuidade dos serviços 

puder ser assegurada no bojo do próprio contrato. E é nesse sentido que há na Lei de 

Intervenção do Setor Elétrico a previsão de negociação de um plano de cura (o “plano de 

recuperação e correção de falhas” previsto no seu art. 12). 

Ressalvada a crítica ao tom sancionatório que permeia referida lei71, conforme já 

exposto, a instituição de um plano de cura parece ser medida bastante adequada para se 

evitar a traumática declaração de caducidade da concessão, viabilizando uma desejável 

correção de rumos na prestação dos serviços.    

 Mas, mesmo sem a previsão do art. 12 da Lei de Intervenção do Setor Elétrico, 

parece possível a negociação de um instrumento que, admitindo a existência de falhas na 

prestação do serviço, estabeleça um cronograma com as medidas corretivas necessárias.  

Essa possibilidade é reforçada pelo art. 2672 da LINDB, que, em benefício da 

segurança jurídica, admite a adoção de soluções consensuais que objetivem afastar 

litigiosidade, incertezas ou mesmo para sanar irregularidades relacionas com a aplicação 

do direito público.  

A intervenção em Cuiabá teve seu desfecho exatamente nessa linha, tendo sido 

encerrada a partir de acordo firmado com a participação do Ministério Público Estadual, 

assegurando-se a manutenção do contrato e a realização de investimentos de R$ 1,2 bilhão 

até 2.024 (ÁGUAS CUIABÁ, 2021).     

A intervenção, portanto, desde que manejada de forma adequada, consiste em 

importante instrumento de correção de rumos e de contingência, agregando meios para 

 
71 Nota-se, por exemplo, que o plano de recuperação e correção de falhas deve ser apresentado pelos 

acionistas da concessionária (art. 12), já que se pressupõe o afastamento inevitável dos administradores da 

concessionária (art. 7º). Como já exposto, nem sempre a melhor alternativa para afastar riscos que aflijam 

a regularidade, continuidade e a segurança dos serviços envolve o afastamento dos administradores da 

concessionária. Aliás, não se olvida que, em regra, os acionistas não têm obrigação perante o poder 

concedente. Tornar a concessionária acéfala certamente não deveria ser a regra geral – ainda que no caso 

da intervenção das concessionárias do Grupo Rede o êxito da intervenção seja evidente.     
72 “Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito 

público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão 

jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse 

geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá 

efeitos a partir de sua publicação oficial.  

§1º O compromisso referido no caput deste artigo: 

I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais;                  

(Incluído pela Lei n. 13.655, de 2018) 

II – (VETADO); 

III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por 

orientação geral; 

IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções 

aplicáveis em caso de descumprimento”. 
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que o poder concedente assegure a adequada prestação do serviço e garanta, ao final, a 

própria preservação do contrato de concessão.    

 

5.1.A OPÇÃO PELA TROCA DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA MEDIADA PELO PODER 

CONCEDENTE NO CONTEXTO DA INTERVENÇÃO 

 

A Lei Geral de Concessões em seu art. 27 admite expressamente a possibilidade 

de transferência da concessão ou do controle acionário do concessionário, desde que 

mediante prévia anuência do poder concedente. 

Em ambas as situações o contrato de concessão é mantido tal como licitado e só 

é possível com o atendimento das condicionantes previstas no §1º do art. 27: atendimento 

das exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e 

fiscal necessárias a assunção do serviço73 e formalização de compromisso em manter 

todas as cláusulas do contrato em vigência.  

No caso da transferência da concessão, o contrato passa a ser executado por nova 

pessoa jurídica indicada pelo antigo concessionário. Na hipótese de transferência da 

concessão74, uma nova pessoa jurídica assume a posição de contratado, a qual fica 

vinculada aos termos do contrato anteriormente licitado. 

A experiência tem mostrado que a troca do controle acionário da concessionária 

tem sido uma importante alternativa para superar as situações que ensejaram a decretação 

da intervenção.  

De fato, nos casos em que os riscos que motivaram a intervenção decorrem de 

falhas da concessionária, é bastante provável que a troca do seu controlador possa 

 
73 Registra-se que o dispositivo fala em exigências necessárias à assunção dos serviços. Assim, ainda que a 

praxe seja adotar as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal 

previstas no Edital como parâmetro, entende-se que a Lei Geral de Concessões exige que essa avaliação 

leve em conta o estágio da concessão quando da avaliação. Por exemplo, não faria sentido se exigir do 

pretendente a demonstração de capacidade técnica em construção de pontes, caso esta tenha sido uma 

exigência do Edital, em uma concessão rodoviária na qual as pontes cuja construção era exigida no plano 

de investimentos já foram todas executadas. Essa relativização das exigências originais do Edital é ainda 

mais evidente no caso da troca do controle, quando a pessoa jurídica da concessionária segue sendo a 

mesma, já operacional e contando com equipes, equipamentos e capacidades próprias.   
74 Sobre o tema, importante acompanhar o julgamento da ADI n. 2946, atualmente relatada pelo Ministro 

Dias Toffoli. A ação, proposta há 18 anos pela Procuradoria Geral da República, teve seu julgamento 

iniciado em agosto de 2021 no Plenário Virtual do STF por voto do relator decidindo pela 

inconstitucionalidade da transferência da concessão. O julgamento está suspenso por pedido de vista do 

Ministro Gilmar Mendes e a comunidade jurídica e as associações que representam concessionárias têm se 

mobilizado para reverter o entendimento constante do relator. Mais informações sobre o tema podem ser 

encontradas no artigo É constitucional transferir contratos de concessão, dos professores Carlos Ari 

Sundfeld, Eduardo Jordão, Egon Bockmann Moreira, Floriano de Azevedo Marques Neto, Gustavo 

Binnenbojm, Jacinto Arruda Câmara, José Vicente Santos de Mendonça, Marçal Justen Filho e Vera 

Monteiro (2021).  
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viabilizar a construção de um plano de cura, assegurando a adequada prestação dos 

serviços ao fim da intervenção.    

Essa foi a opção adotada, com êxito, nos casos das 8 concessões controladas pelo 

Grupo Rede e da concessão de Cuiabá; também foi tentada, sem êxito, nos casos da PPP 

de Guarulhos e da concessão de Itu.   

Nos casos em que houve êxito, a análise do caso indica que houve uma postura de 

incentivo do poder concedente, sendo a troca de controle entendida como uma forma se 

superação dos riscos à prestação dos serviços adequada. Na intervenção promovida pela 

ANEEL, ainda que fosse possível, em tese, uma alienação forçada das ações com base no 

art. 1475 da Lei de Intervenção do Setor Elétrico, a solução pode ser alcançada de forma 

consensual. 

Nos casos de Guarulhos e Itu, ao contrário, a situação de risco aos serviços foi 

entendida como óbice à anuência para a realização da troca do controle da concessionária. 

No caso de Guarulhos, o município chegou a registrar a suposta inviabilidade de 

formalização da anuência enquanto não fosse concluída a intervenção.  Nesse passo, 

parece que dois esclarecimentos merecem registro: o primeiro é que a anuência para a 

troca do controle não comporta discricionariedade76 quanto ao preenchimento das 

exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, 

em especial se o parâmetro for estabelecido no seu grau mais rigoroso, ou seja, o do que 

foi exigido no edital;  o segundo é que não há qualquer fundamento para que a intervenção 

seja entendida como um óbice para a realização da troca do controle. Não há – e nem faria 

sentido haver – qualquer vedação para a troca de controle da concessionária no 

regramento da Lei Geral de Concessões sobre a intervenção. 

Lembra-se, nesse sentido, que a Lei de Intervenção no Setor Elétrico inclusive 

prevê em seu art. 14 alternativas para que o próprio poder concedente viabilize (e até 

mesmo promova) a troca do controle da concessionária no contexto da intervenção.     

 
75 “Art. 14. Caso o plano de recuperação e correção das falhas e transgressões seja indeferido pela Aneel 

ou não seja apresentado no prazo previsto no art. 12, o poder concedente poderá adotar, dentre outras, as 

seguintes medidas: 

(...) 

II - cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão 

de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente; 

III - alteração do controle societário; 

IV - aumento de capital social; ou 

V - constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos 

do devedor”. 
76 Nas palavras de Rafael Véras de Freitas (2015, p. 180): “Nesse particular, como a análise da alteração 

subjetiva do contrato de concessão pressupõe o atendimento dos princípios da eficiência e da 

economicidade (arts. 37 e 70 da CRFB), não há margem para decisões discricionárias da Administração 

Pública, de modo que, estando o pleito do concessionário em consonância com tais princípios, impõe-se o 

seu deferimento”. 
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Dito isso, a troca do controle da concessionária pode ser alternativa importante 

para um desfecho satisfatório da intervenção, viabilizando a adequada prestação dos 

serviços ao fim do procedimento. A mesma conclusão se aplica à transferência da 

concessão, com a ressalva de que a constitucionalidade desta última possibilidade prevista 

na Lei Geral de Concessões está em análise pelo STF no âmbito da ADI 2646. 

 

5.2.A ARBITRABILIDADE DA INTERVENÇÃO 

 

Tem sido crescente a expectativa do mercado em relação à ampliação do uso da 

arbitragem para a solução de controvérsias nos contratos complexos celebrados com o 

poder público. Por exemplo, a experiência77 da Secretaria do Programa de Parcerias de 

Investimentos do Governo Federal adquirida nos road shows com investidores tem 

demonstrado uma preferência do mercado por esse meio de solução de litígios, 

destacando-se que sua implementação nos contratos pode ampliar a atratividade dos 

projetos. 

A possibilidade de utilização de arbitragem em contratos de concessão era motivo 

de algum debate; com a incorporação ao ordenamento jurídico (i) do inciso III78 do art. 

11 da Lei n. 11.079/04; (ii) do art. 23-A79 da Lei Geral de Concessões, pela Lei Federal 

n. 11.196/05; e (iii) das alterações80 implementadas na Lei Federal n. 9.307/96 (“Lei de 

Arbitragem”) pela Lei Federal n. 13.129/15, ficou superada a possibilidade de submissão 

 
77 “Nos ‘road shows’ realizados pela Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, esse [o uso 

da arbitragem em contratos com o poder público] foi um tema corriqueiramente tratado e representa um 

aspecto que pode aumentar a atratividade dos projetos” (PROGRAMA DE PARCERIA DE 

INVESTIMENTOS, on-line). 
78 Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da 

licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei 

n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever: 

(…) 

III – o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada 

no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir 

conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 
79 Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de 

disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em 

língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.  
80 Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis.  

§ 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção 

de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. 

(…) 

§ 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da 

publicidade.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art15%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art15%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm
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à arbitragem de litígios que envolvam direitos patrimoniais disponíveis do poder 

concedente.  

Não obstante, a definição sobre o que seriam os direitos patrimoniais disponíveis 

do poder concedente no âmbito do contrato acaba por fomentar algum debate acerca dos 

limites da arbitragem nos contratos públicos. Mais especificamente, interessa a este 

estudo identificar se as questões relacionadas com a intervenção estariam abrangidas pelo 

conceito de direitos patrimoniais disponíveis.  

Nesse objetivo, o Decreto Federal n. 10.025/19, com aplicação restrita a 

determinados setores da administração pública federal, trouxe uma feliz contribuição ao 

classificar em seu art. 2o como controvérsias passíveis de submissão ao procedimento 

arbitral aquelas relacionadas a: (i) recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; (ii) 

cálculo de indenizações decorrentes da extinção ou transferência do contrato; e (iii) 

inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, incluindo a 

incidência e o cálculo das respectivas penalidades.  

Num primeiro momento entendia-se que a possibilidade de decretação de 

intervenção era dependente da constatação de inadimplemento contratual pelo 

concessionário, o que levava à conclusão de que a decretação de intervenção sempre 

poderia ser discutida pela via arbitral, sem limitações. Esse entendimento era reforçado 

com a previsão do Decreto Federal n. 10.025/19, que admitia expressamente a arbitragem 

para discussão de inadimplemento contratual por qualquer das partes.  

Ora, sendo a intervenção o meio para que o poder concedente assegure a 

adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas 

contratuais, regulamentares e legais pertinentes, parecia que o pressuposto da sua 

declaração seria a existência de algum inadimplemento contratual. 

Nesse ponto é preciso lembrar que as reflexões deste trabalho levaram à conclusão 

de que a intervenção tem como pressuposto a existência de risco iminente ou concreto 

para a adequada prestação dos serviços, assim entendida a continuidade, a regularidade e 

a segurança de sua prestação.  

Ainda que eventualmente esses riscos possam ter relação com o cumprimento ou 

o descumprimento do contrato, viu-se que há situações em que o risco à prestação dos 

serviços concedidos é externo à concessão ou que não decorre de culpa do concessionário.  

Ao contrário da decretação de caducidade, por exemplo, que não pode existir sem 

a clara configuração das faltas do concessionário, a serem apuradas previamente e 

segundo os critérios e o procedimento previstos no respectivo contrato, a intervenção nem 
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sempre pressupõe a inadimplência do concessionário. Também por isso não tem natureza 

punitiva, como já dito.  

A decretação da intervenção tem identidade com medida de ordem pública, de 

natureza acautelatória do interesse público, consistente na adequada prestação dos 

serviços. Trata-se, portanto, do exercício de dever-poder indisponível e extracontratual 

pelo poder concedente.  

Essa constatação levou à conclusão da impossibilidade de o concessionário se 

opor à decretação de intervenção pela via arbitral – ainda que, posteriormente, todo seu 

conteúdo possa ser discutido na arbitragem para avaliação das consequências, inclusive 

para o fim de obstar eventual decretação da caducidade.   

Evidentemente que o exercício abusivo desse dever-poder é passível de controle 

pela via judicial, inclusive por meio de mandado de segurança. O que não é possível, por 

se tratar claramente de direito (dever) indisponível do poder concedente é a discussão 

pela via arbitral, por força do §1º do art. 1º da Lei de Arbitragem.   

Assim, pode-se sistematizar da seguinte forma a possibilidade de discussão da 

intervenção no âmbito de procedimentos arbitrais: 

 

Quadro 2 – Limites para discussão da intervenção em procedimentos arbitrais 

Questão Possibilidade de discussão em procedimento arbitral 

Em cautelares arbitrais Em sentença arbitral 

Decretação  Apenas quando a intervenção 

estiver fundamentada em 

descumprimento do contrato 

e for incontroversa a 

inexistência de risco para a 

continuidade, regularidade e 

segurança dos serviços. 

Sim, em todos os aspectos 

decorrentes do cumprimento 

ou descumprimento do 

contrato. 

Consequências econômicas Sim, sem limitações. Sim, sem limitações.   

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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6 MELHORES PRÁTICAS PARA A INTERVENÇÃO EM CONTRATOS 

OMISSOS 

 

Já foi visto que a intervenção não é penalidade e não se presta como instrumento 

de litígio entre poder concedente e concessionário. Trata-se de ferramenta extraordinária 

do poder concedente titular dos serviços para, diante da inexistência de opções menos 

gravosas, cooperativas e consensuais, assegurar adequação de sua prestação, afastando 

riscos presentes ou potenciais que possam afetar sua continuidade, regularidade ou 

segurança. 

A obrigatoriedade de instauração de procedimento administrativo próprio com 

prazo para seu início e conclusão – que tem o condão de evidenciar os abusos – e a 

possibilidade de indenização do concessionário pelos prejuízos causados, inclusive com 

a eventual responsabilização pessoal do interventor, deveriam desincentivar uma gestão 

equivocada do instituto pelo poder concedente. 

De fato, nos casos concretos analisados, o judiciário mostrou-se bastante rigoroso 

ao analisar a intervenção, na sua perspectiva formal, em especial quanto ao prazo de 

instauração e encerramento do respectivo processo administrativo (art. 33 da Lei Geral 

de Concessões). 

Dito isso, é válido lembrar que a intervenção é importante remédio a ser usado 

para afastar riscos potenciais ou efetivos à continuidade, regularidade e segurança dos 

serviços prestados pela concessionária, riscos que inclusive podem decorrer de questões 

alheias à responsabilidade da concessionária81. 

Rememoradas essas considerações sobre a importância e o adequado uso da 

ferramenta, cabe avaliar, com base na experiência, quais seriam as melhores alternativas 

para a bem-sucedida realização de uma intervenção em contratos regidos pelas regras de 

intervenção da Lei Geral de Concessões, ou seja, não sujeitos à Lei de Intervenção do 

Setor Elétrico ou carentes de um detalhamento contratual mais adequado. 

Nos subtópicos seguintes tratar-se-á de cautelas recomendadas quanto a cinco dos 

aspectos ora julgados mais complexos e sujeitos a dúvidas na sua implementação – e, 

portanto, passíveis de gerar litígios e riscos ao interventor: a interface com a esfera 

patrimonial privada da concessionária, delimitação dos poderes do interventor, a 

delimitação dos objetivos da medida e a prestação de contas do interventor.    

 

 
81 Extrapolando os casos concretos analisados, é possível citar riscos caracterizados como de força maior, 

como as consequências de uma pandemia. 
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6.1.A QUESTÃO DA ESFERA PATRIMONIAL PRIVADA DA CONCESSIONÁRIA  

 

Como já abordado no Capítulo 2.8 deste trabalho, a Lei Geral de Concessões 

limita a intervenção à concessão, não prevendo a possibilidade de intervenção na esfera 

patrimonial privada da concessionária. 

No entanto, a experiência dos casos analisados evidencia a inviabilidade de que a 

intervenção ocorra de forma adequada sem que o interventor tenha de fato acesso amplo 

aos recursos da concessionária, inclusive os integrantes de sua esfera patrimonial privada. 

O Sr. Isaac Averbuch82, indagado se seria possível que ANEEL83 realizasse a 

intervenção sem contar com os bens integrantes da esfera patrimonial privada da 

concessionária, na entrevista realizada ao autor deste trabalho, assim respondeu:  

 

Não, seria impraticável. Não seria possível montar toda estrutura de 

atendimento que uma concessionária de energia precisa: carros equipados, 

instrumentos de trabalho, funcionários treinados e capacitados, todos os 

sistemas (cadastro, faturamento, etc) e call center. Ou seja, há uma série fatores 

fundamentais que não podem ser preparados de forma repentina. Além disso, 

também tem a questão dos contratos em andamento da concessionária. É 

complicado deixar uma obra paralisada ou fazer uma nova contratação para 

continuá-la. Por esse motivo, é necessário fazer uso do que já existe para operar 

a intervenção da melhor maneira. Ela deve ser muito bem pensada, de modo 

que não seja efetuado algo de forma precipitada e nem tardia (transcrição 

livre). 

 

Nos casos analisados essa questão não chegou a ser apreciada pelo poder 

judiciário. No caso de Guarulhos, o Tribunal Arbitral julgou procedente pedido para 

declarar “a irregularidade, a ilicitude, a arbitrariedade e a abusividade dos atos 

praticados durante a Intervenção relativa ao Contrato de PPP, tendo sido descumpridas 

as regras contratuais e violados os direitos e garantias” da concessionária e a 

responsabilidade do poder concedente por tais atos. É preciso destacar, entretanto, que a 

questão da impossibilidade de a intervenção abranger a esfera privada da concessionária 

não foi analisada de forma isolada, já que os árbitros consideraram em conjunto o 

descumprimento de regras pelo poder concedente. 

O problema posto em discussão aqui não é insolúvel, apenas precisa ser 

enfrentado da maneira correta, a fim de evitar-se indesejável insegurança jurídica na 

 
82 O Sr. Isaac Averbuch foi o interventor na CELTINS no contexto da intervenção realizada pela ANEEL 

nas concessões operadas por controladas do Grupo Rede. 
83 Vale lembrar que a intervenção realizada pela ANEEL era regrada pela Lei de Intervenção do Setor 

Elétrico, que expressamente admite a possibilidade de ampla intervenção na esfera patrimonial privada da 

concessionária. Em tese, poderia ter havido alguma discussão sobre a possibilidade de aplicação das novas 

regras aos contratos celebrados antes da vigência da Medida Provisória que antecedeu a Lei de Intervenção 

do Setor Elétrico. 
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implementação da medida que comprometa sua eficácia para afastar risco iminente ou 

materializado à continuidade, regularidade e segurança dos serviços concedidos.  

O primeiro aspecto a ser considerado, portanto, é a urgência das medidas 

necessárias. No mais das vezes a intervenção não é determinada por calamidades (como 

ocorrido no caso do Grupo Rede, de Guarulhos e de Cuiabá, por exemplo). É possível a 

negociação de regras consensuais a serem estabelecidas entre poder concedente e 

concessionário, assegurando, de um lado, o amplo acesso do poder concedente aos bens 

e direitos do concessionário e, de outro lado, a segurança jurídica para que o 

concessionário possa acompanhar as medidas implementadas e com elas colaborar, além 

de exercer o contraditório e a ampla defesa quanto a possíveis questões envolvendo a 

adequação dos serviços até então prestados. 

Nesse ponto surge um segundo aspecto crítico: a possível discordância do 

concessionário quanto à intervenção, especialmente quando a medida decorrer de 

possível falha do concessionário na prestação dos serviços (como ocorrido nos casos de 

Cuiabá, de Guarulhos e de Itu, por exemplo). 

Nesses casos, sendo necessário dispor dos bens integrantes da esfera patrimonial 

privada do concessionário, deverá o poder concedente fazer uso da requisição (art. 5º, 

XXV). Sobre o instituto, merece destaque a sistematização proposta por Egon Bockmann 

Moreira (2020, on-line): 

Na justa medida em que a Constituição e a legislação ordinária autorizam e 

ambas são aplicadas pela jurisprudência do STF, o real campo para a 

reconceituação não está em se debater se se pode (ou não) requisitar, mas (a) a 

proporcionalidade da requisição; (b) quem pode requisitar; (c) quando se pode 

requisitar; (d) como se pode requisitar e (e) o quê se pode requisitar – tudo isso 

com prévia definição das (f) consequências da requisição. Vejamos cada um 

desses seis desafios. 

O princípio da proporcionalidade. A requisição é forma de expropriação de 

direito fundamental. Logo, deve respeito à proporcionalidade, em suas três 

dimensões: deve ser adequada (se é apropriada e apta aos fins justificados para 

sua adoção); necessária (se configura a menor desvantagem possível para a 

pessoa privada) e proporcional em sentido estrito (qual a relação entre os meios 

empregados e os fins visados: a “justa medida” da decisão estatal). Quanto 

mais intensa a agressão ao direito fundamental (como no caso das liberdades), 

mais agudo o exame da proporcionalidade. Constatação que se desdobra nos 

cinco outros desafios. 

Quem pode requisitar. A autoridade competente é aquela que precisa vencer 

o perigo iminente, especificado no ato por meio da demonstração do nexo 

causal entre a necessidade pública e o bem ou serviço a ser expropriado. Isso 

nos estreitos limites de sua competência funcional e territorial. A Lei 

13.979/2020 não ajuda, eis que o art. 3º trata do Ministério da Saúde e dos 

gestores locais de saúde (art. 3º, § 7º, incs. I e III). Aqui, vale a lógica da ADPF 

672/DF: medidas restritivas que são, as requisições estão sob encargo primário 

das autoridades municipais, para depois desencadear as competências 

estaduais e federais. Além disso, não pode haver requisição recíproca de bens 

e serviços públicos. 
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Quando se pode requisitar. Iminente é o perigo prestes a acontecer, que 

ameaça se concretizar. Não é eterno nem previsível: a necessidade detectada 

no início da pandemia pode deixar de ser urgente depois de noventa dias. Mas, 

a ameaça pode se multiplicar, quando a surpresa se transforma em novas 

situações imprevisíveis. Fundamental é, à medida em que o tempo passa e 

projeções são feitas, reavaliar-se a iminência (ou não) deste ou daquele perigo. 

O essencial está em que a possibilidade (teórica) da requisição não autoriza a 

passividade do gestor. O fato de saber que pode depois requisitar não permite 

que deixe de promover tempestivamente a contratação emergencial. Se isso se 

comprovar, a requisição operará efeitos, mas o gestor poderá ser 

responsabilizado por erro grosseiro em vista das exigências de políticas 

públicas (LINDB, arts. 22 e 28). 

Como se pode requisitar. É necessário ato administrativo específico para cada 

requisição. Na medida do possível, antecedido de um mínimo de 

processualidade combinado com um máximo de transparência. Deve-se 

comprovar que a contratação era inviável, tornando a medida adequada e 

necessária. A onerosidade dos bens ou os problemas de receita pública não 

autorizam a requisição desmedida. Ela não se presta a legitimar a 

inadimplência nem o abuso de poder. Afinal, estamos diante de restrições a 

direitos fundamentais. 

O quê se pode requisitar. Deve ser comprovadamente intransponível, por 

parte do gestor, o nexo causal entre a necessidade pública emergencial e o ato 

de requisição. Ela não é uma escolha a mais, mas a única escolha possível 

diante do cenário de perigo iminente. Requisita-se porque se precisa, não 

porque se deseja ou não se quer contratar. Mais: não se requisita a esmo, 

qualquer coisa (qualidade/quantidade) ou pessoa, mas na medida proporcional 

em sentido estrito. Apenas e tão-somente o indispensável a, simultaneamente, 

cumprir o interesse público e gerar o mínimo de transtorno ao direito 

fundamental afetado. 

Quais são as consequências da requisição. Em primeiro lugar e o quanto 

antes, devolver a coisa em bom estado ou permitir que as liberdades sejam 

exercitadas de acordo com escolhas íntimas do sujeito de direito. A 

proporcionalidade exige que seja mínima a restrição ao direito. A segunda é a 

justa indenização, que não pode nem enriquecer nem empobrecer os afetados 

pelo ato. Por isso não pode ser demorada, apesar de posterior à supressão do 

direito. A depender do caso, poderá ser simultânea ao uso da coisa (pense-se 

em leitos e infraestrutura hospitalar), sob pena de implicar expropriação 

definitiva do direito fundamental.   

 

A requisição, portanto, parece ser instrumento adequado para viabilizar a 

utilização pelo poder concedente dos bens integrantes da esfera privada da concessionária 

nos casos regrados pela Lei Geral de Concessões e carentes de regras contratuais sobre o 

tema.  

Sendo o concessionário uma sociedade de propósito específico84 vinculado à 

prestação dos serviços concedidos, a requisição poderá permitir, inclusive, a assunção 

temporária da própria pessoa jurídica do concessionário, tornando o poder concedente, 

por vias transversas, o controlador temporário da empresa.    

 
84 Ainda que apenas a Lei n. 11.079/2004 (“Lei de PPP”) obrigue a constituição de uma sociedade de 

propósito específico como condição para a assinatura do contrato de concessão (conforme seu art. 9º), há 

muitos anos tem sido uma praxe nas modelagens das concessões a previsão de tal obrigatoriedade.   
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Em resumo, para o sucesso de uma intervenção no contexto de um contrato 

regulado pela Lei Geral de Concessões e omisso quanto a maiores detalhamentos das 

regras de intervenção, seria possível sistematizar as opções do poder do seguinte modo: 

 

 

 

6.2.DELIMITAÇÃO DOS PODERES DO INTERVENTOR 

 

Ponto essencial na condução da intervenção é a adequada delimitação dos poderes 

do interventor, o que nem sempre é fácil em razão da tensão entre necessidades que lhe 

serão postas e os contornos decorrentes dos limites legais ou contratuais.  

É fato que o interventor deverá dispor dos meios necessários para garantir a 

eficácia da intervenção, ou seja, dos recursos humanos, financeiros e equipamentos 

necessários para corrigir as inadequações na prestação dos serviços concedidos (ou 

afastar os riscos existentes). Muitas vezes o poder concedente não dispõe dessas 

ferramentas para fazer frente aos desafios existentes, sendo imprescindível que se possa 

contar com a estrutura do próprio concessionário para tanto. 

Nos casos de existir omissão contratual sobre a possibilidade de o poder 

concedente intervir na esfera privada do concessionário, os poderes do interventor 

deverão ser precisados adequadamente no (i) termo de intervenção, quando puder ser 

discutido e formalizado um instrumento bilateral com o concessionário; e (ii) no ato de 

requisição de bens do concessionário.    

Prever de forma adequada o rol de poderes do interventor é medida essencial para 

garantir o ferramental necessário para o sucesso da intervenção, evitando discussões sobre 

a responsabilização do interventor (art. 34 da Lei Geral de Concessões) no caso de 

medidas que extrapolem o mandato conferido pelo poder concedente. 

A Lei de Intervenção do Setor Elétrico optou por atribuir ao interventor “plenos 

poderes de gestão sobre as operações e os ativos da concessionária”, além da 

“prerrogativa exclusiva de convocar a assembleia geral nos casos em que julgar 

conveniente”, conforme estabelecido em seu art. 7º. Ainda que atue como administrador 
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da companhia, o interventor presta contas ao poder concedente – e não aos acionistas 

(conforme art. 9º). 

No caso dos contratos omissos, o decreto de intervenção poderá ser combinado 

com o ato administrativo da requisição, atribuindo ao interventor os poderes de gestão 

sob os bens requisitados ou, na hipótese de requisição pelo poder concedente das ações 

da concessionária, de nomeação do interventor como administrador da sociedade.     

Sendo possível a negociação do termo de intervenção, pelo qual a concessionária 

consentiria para com a intervenção, o detalhamento dos poderes do interventor no decreto 

de intervenção deverá ser espelhado no que dispuser o termo, ao menos no que concerne 

à esfera privada da concessionária. 

Seja qual for o fundamento dos poderes que lhe forem atribuídos, é desejável que 

o interventor goze de amplos poderes de gestão, podendo admitir, demitir, contratar etc., 

tudo de forma a assegurar a efetividade da intervenção, não se olvidando, por outro lado, 

que a proporcionalidade no exercício desses poderes será, ao final, ponderada no âmbito 

do processo administrativo a ser instaurado, podendo o interventor responder 

pessoalmente pelos prejuízos a que der causa.    

 

6.3.DELIMITAÇÃO DOS OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO 

 

Como já abordado neste trabalho, a intervenção não deve ser usada pelo poder 

concedente como ferramenta para o cometimento de arbitrariedades no contexto de 

litígios com o concessionário. Dito isso, é importante que a intervenção seja considerada 

como uma alternativa apenas diante da constatação da inadequação dos serviços prestados 

ou de riscos à sua adequada prestação, conforme os parâmetros de aferição previstos em 

contrato. 

Nesse contexto, é imprescindível que a inadequação dos serviços (ou dos riscos à 

sua adequada prestação) seja devidamente caracterizada por meio de registros auditáveis 

e formalizados apropriadamente no âmbito de processo administrativo. 

Tendo em conta que existem sanções específicas a serem aplicadas no caso de 

inadequação na prestação dos serviços, parece que, em regra, a intervenção somente 

poderia ocorrer depois de, tendo sido a concessionária apenada (aplicação de advertência 

ou de multa, nos termos do respectivo contrato), a aplicação de penalidades ter se 

mostrado insuficiente para que a própria delegatária adequasse a prestação dos serviços. 
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Realmente, ao menos em regra85, não há que se falar em inadequação na prestação 

dos serviços quando o próprio poder concedente, no exercício de sua competência 

fiscalizatória, não tenha aplicado ao menos uma advertência ao concessionário. 

Nessa linha de raciocínio, destaca-se que o art. 20 da LINDB exige dos atos 

administrativos uma avaliação prévia sobre as consequências práticas da decisão, 

previsão complementada pelo seu parágrafo único que exige a ponderação sobre a 

adequação da medida. 

Ora, uma intervenção que tenha como objetivo remediar suposta falha do 

concessionário na adequada prestação dos serviços não deveria prescindir ao menos de 

uma prévia comunicação indicando a falha cometida, a qual poderia resultar em 

advertência ou multa, conforme o caso. 

Como já dito, a implementação de uma intervenção é bastante complexa e, se não 

tiver sido bem planejada, tem o potencial de agravar as falhas constatadas na prestação 

do serviço. Por isso mostra-se mais do que pertinente a avaliação sobre adequação e as 

consequências práticas da medida.    

Registra-se, ainda, que o princípio da não surpresa, previsto no art. 1086 do Código 

de Processo Civil, vem tendo sua aplicação ampliada ao processo administrativo em 

benefício de maior segurança jurídica nas relações com o poder.  

 Disso deflui que a intervenção, quando não determinada para afastar risco 

presente ou iminente para a segurança, a regularidade ou a continuidade dos serviços, terá 

como pressuposto de validade a existência de prévio procedimento administrativo no qual 

se tenha oportunizado ao concessionário o exercício das garantias inerentes, dentre os 

quais o contraditório e ampla defesa, justamente para constatar e identificar a inadequação 

na prestação dos serviços e sua impossibilidade de correção pelo concessionário a curto 

prazo.  

Afinal, somente depois de caracterizada a inadequação na prestação dos serviços 

é que o poder concedente poderia se valer da intervenção para a correção de rumos na 

prestação dos serviços. E a inadequação não se presume, mas demonstra-se efetivamente 

com base nos critérios contratualmente previstos, após o exercício do contraditório e da 

ampla defesa pelo concessionário. 

 
85 Excluídos, claro, os casos em que independentemente do motivo fique configurado risco iminente ou 

materializado para a segurança, a continuidade ou a regularidade dos serviços concedidos. 
86 “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do 

qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício”. 



75 
 

 

Não obstante, como já dito, há a possibilidade de declaração da intervenção antes 

da aplicação de quaisquer penalidades ao concessionário ou mesmo antes de 

materializada qualquer inadequação na prestação dos serviços. É assim nos casos em que 

o poder concedente constatar iminente risco à prestação dos serviços, o que lhe autorizaria 

a atuar numa espécie de regulação cautelar para resguardar a adequação na prestação dos 

serviços. 

Por exemplo, numa concessão de transporte urbano de passageiros, tendo o poder 

concedente constatado a ocorrência de um incêndio na garagem do concessionário, com 

a perda dos equipamentos necessários à prestação dos serviços, parece que a intervenção 

é perfeitamente justificável para permitir o imediato aporte de equipamentos do poder 

concedente na concessão a fim de garantir a adequação na prestação dos serviços.     

Mesmo nesse caso, é imprescindível que todo o ocorrido seja devidamente 

registrado em processo administrativo, bem como se iniciem o quanto antes as 

providências ditadas pelo art. 33 da Lei Geral de Concessões. 

 

6.4.DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO 

 

Conforme já destacado, da declaração de intervenção decorre o dever de 

instauração do respectivo processo administrativo para comprovar suas causas 

determinantes e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa (art. 33 

da Lei Geral de Concessões). 

Além da previsão textual, parece que há também um objetivo de igual 

importância: a determinação das soluções adequadas e conforme o respectivo contrato, a 

fim de afastar a inadequação existente na prestação dos serviços, ou os riscos que sobre 

eles pesavam. De fato, uma interpretação sistemática da Lei Geral de Concessões não 

deixa dúvidas de que esta deve ser a preocupação principal do poder concedente e do 

interventor por ele designado. 

A Lei de Intervenção do Setor Elétrico traz importante contribuição ao regrar a 

necessidade de apresentação de um plano de recuperação a ser apresentado pelos 

acionistas da concessionária no prazo de 60 dias do início da intervenção, o qual terá por 

objetivo apresentar um planejamento para a solução das inadequações que motivaram a 

medida. 

A negociação de um plano de cura pode e deve ser adotada no caso de contratos 

omissos; independentemente de expressa previsão legal ou contratual, a medida é 

aderente ao espírito de preservação da concessão que permeia a Lei Geral de Concessões 

e expressamente previsto na LINDIB (art. 26). Oportuno, portanto, que o decreto de 
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intervenção já discipline a necessidade de apresentação de um plano de cura com o seu 

conteúdo mínimo.      

Sobre a apuração das causas determinantes, a avaliação deve se dar à luz da matriz 

de riscos do respectivo contrato, pois do entendimento de suas causas decorrerá a 

apuração de eventuais responsabilidades.  

A intervenção não deve ser declarada com o propósito de apuração de 

responsabilidades; a apuração de responsabilidade é uma decorrência da declaração de 

intervenção, a qual somente poderá ser declarada quando configurada a inadequação na 

prestação dos serviços (ou, em casos excepcionais, o risco de sua ocorrência).  

Quanto ao exercício da ampla defesa, é importante que se defina de antemão os 

momentos em que a concessionária terá a oportunidade de se manifestar, bem como a 

possibilidade de que indique assistente técnico para acompanhar toda produção de provas 

no âmbito do procedimento, no objetivo de efetivamente contribuir para a apuração das 

causas determinantes, das soluções adequadas e das eventuais responsabilidades.  

Por fim, o processo administrativo deverá ser concluído no prazo de 180 dias, sob 

pena de se considerar inválida a intervenção (§1o do art. 33 da Lei Geral de Concessões). 

 

 

6.5.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INTERVENTOR 

 

As atribuições relacionadas com a readequação dos serviços prestados combinada 

com a limitação dos seus poderes de intervenção não raramente coloca o interventor em 

grande risco de responsabilização pessoal pelas medidas tomadas no curso da 

intervenção. 

No silêncio do contrato, seria importante que o protocolo de entendimentos sobre 

a intervenção detalhasse as regras de governança a serem observadas pelo interventor na 

busca desse equilíbrio entre os objetivos da medida e os limites legais e contratuais de 

sua atuação. 

Parece importante que seja estruturado um grupo de trabalho presidido pelo 

interventor e com integrantes do poder concedente e da concessionária, de modo que as 

decisões tomadas possam ser devidamente fundamentadas e, idealmente, acordadas entre 

as partes, sempre com a lavratura de atas de reunião e demais documentos aptos a registrar 

o andamento da intervenção. 

Com essas cautelas a prestação de contas ficará em muito facilitada, mitigando o 

risco de responsabilização pessoal do interventor ao final da intervenção (art. 34 da Lei 

Geral de Concessões).  
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7 A POSSIBILIDADE DA CONTRATUALIZAÇÃO DE REGRAS PARA A 

INTERVENÇÃO 

 

Mauricio Portugal Ribeiro (2013), ao comentar as alterações implementadas pela 

Medida Provisória no 577/201287 (posteriormente convertida na Lei de Intervenção do 

Setor Elétrico) nas regras de intervenção aplicáveis ao setor elétrico, já alertava para a 

singeleza da disciplina da intervenção prevista na Lei Geral de Concessões, que 

dificultam a vida do gestor sério e interessado na utilização da prerrogativa para readequar 

a prestação do serviço e, ao mesmo tempo, facilitam a vida do mau gestor que, por razões 

não compatíveis com o interesse público, faz uso indevido da prerrogativa para espoliar 

o concessionário.       

Ainda que grande parte das limitações existentes na disciplina prevista pela Lei 

Geral de Concessões possa ser suprida pelo decreto de intervenção, eventualmente 

combinado com um ato de requisição, seria de todo desejável que a aplicação do instituto 

contasse com regras mais claras. 

É evidente que o poder concedente não pode ser apeado dos meios apropriados e 

necessários para assegurar que o serviço seja prestado de forma adequada pelo 

concessionário.  

A opção mais adequada, já aventada por Maurício Portugal Ribeiro (2013) e por 

Adriano Daleffe (2018), seria contemplar na Lei Geral de Concessões parte da disciplina 

introduzida pela Lei de Intervenção do Setor Elétrico. Certamente, o poder concedente 

passaria a dispor de um espectro muito mais amplo de ferramentas aptas a garantir as 

correções de rumos necessárias para a readequação do serviço e a preservação do contrato 

de concessão, inclusive por meio da substituição do acionista controlador da pessoa 

jurídica da concessionária, tudo a fim de evitar a traumática declaração de caducidade. 

Essa possibilidade será tratada no capítulo seguinte, mas, desde logo, alerta-se que 

uma alteração legislativa, além de depender de complexo trâmite político-legislativo, 

pode não se aplicar às concessões atualmente existentes em razão da possível ofensa ao 

ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF). 

 
87 Na síntese proposta por Maurício Portugal Ribeiro (2013), as alterações incorporadas pela Lei n. 

12.767/12 no setor elétrico: a) restringiram a possibilidade de o concessionário resistir à intervenção, 

outorgando ao interventor amplos poderes de administração da companhia; b) reforçaram o efeito imediato 

da intervenção; c) permitiram a contratação de empresa para gerir a companhia intervinda; d) permitiram o 

aporte de recursos do Tesouro na empresa; e) permitiram ao poder concedente realizar a transferência do 

controle da concessionária sob intervenção para terceiros; f) tornaram inaplicáveis à concessionária os 

regimes de falência e recuperação judicial na vigência do contrato de concessão; e g) tornaram possível a 

decretação da intervenção por um ano, renovável por mais um ano.    
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Portanto, parece razoável entender que a solução mais imediata para os contratos 

omissos está na contratualização das regras aplicáveis à intervenção. Essa solução pode 

ser adotada tanto no caso de contratos existentes, mediante o competente termo aditivo, 

quanto na modelagem de novos contratos. 

É certo que, em concessões nas quais situações litigiosas já se avizinham, será 

muito difícil obter consenso para a formalização de um termo aditivo ao contrato, mas, 

não sendo esse o caso, deve ser convergente o interesse das partes na discussão de 

mecanismos mais detalhados no contrato que possam garantir a efetividade do instituto 

da intervenção na readequação da prestação do serviço.           

Até mesmo a questão da esfera patrimonial privada da concessionária, por ser 

composta por direitos disponíveis, pode ser resolvida pela via da contratualização.  

Nessa perspectiva, o contrato de concessão deveria estabelecer os meios à 

disposição do poder concedente para a realização da intervenção, com seus respectivos 

requisitos, bem como as alternativas para que o concessionário possa efetivamente 

exercer seu direito de ampla defesa e controlar eventuais abusos. 

Seria possível ainda que uma disciplina mais detalhada no contrato de concessão 

pudesse compatibilizar melhor a prerrogativa da intervenção com a alternativa de 

alienação do controle do concessionário, trazendo mais tranquilidade para que sejam 

entabulados os arranjos necessários, de forma a preservar o contrato firmado e os 

interesses públicos considerados quando de sua celebração.  

Como já tratado em capítulo anterior, uma possível solução para o impasse 

relacionado à inadequação do serviço pode ser a alienação do controle do concessionário 

para um novo grupo investidor. 

A alternativa de compatibilizar em contrato a prerrogativa de decretação da 

intervenção com a possibilidade de alienação do controle do concessionário é bastante 

desejável, pois, além de significar a preservação do contrato, retira do poder concedente 

o ônus de indenizar o concessionário pelo término antecipado do contrato.  

De fato, a experiência mostra que é raro que a inadequação do serviço decorra de 

culpa exclusiva do concessionário, o que, a depender das condições específicas, pode 

afastar a caracterização da caducidade e demandar que o término do contrato ocorra por 

encampação, implicando indenização prévia (art. 37 da Lei Geral de Concessões). Mesmo 

que assim não seja, restando configuradas as hipóteses de caducidade, o poder concedente 

não está eximido de indenizar o concessionário (art. 38, §5o, da Lei Geral de Concessões).   

Disciplinar o instituto no contrato de concessão permitiria, também, a previsão de 

regras mais específicas quanto ao serviço concedido para a garantia da sua readequação 
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no caso concreto. Afinal, é certo que a realidade operacional de uma concessão no setor 

de saneamento básico possui características muito díspares das concessões de rodovias, 

por exemplo. Salutar, portanto, que estas características sejam ponderadas e consideradas 

na construção do clausulado que regrará a utilização dessa prerrogativa pelo poder 

concedente. 
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8 UMA PROPOSTA DE APRIMORAMENTO LEGISLATIVO 

 

Caberia ao legislador, por fim, aprimorar a Lei Geral de Concessões para detalhar 

melhor o instituto, aproveitando-se dos aspectos positivos constatados na aplicação da 

Lei de Intervenção do Setor Elétrico.  

Já foram tecidas algumas críticas ao regime instituído pela Lei de Intervenção do 

Setor Elétrico, em especial quanto ao seu desenho punitivista, traçado com vistas apenas 

às situações em que a necessidade de intervenção decorre de falha do concessionário. 

Assim, levando em conta as reflexões deste trabalho, segue um texto de possível 

projeto de lei para ajuste ao texto da Lei Geral de Concessões, como proposta de 

contribuição ao debate: 

 

PROJETO DE LEI Nº *****, DE 20** 

 

Altera os artigos 37 e 73 da Lei n. 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

para disciplinar a intervenção do 

poder concedente e dá outras 

providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Artigo 1º - Os artigos 32. 33 e 34 da Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 passam 

a vigorar com a seguinte redação. 

“Art. 32. O poder concedente, diante da necessidade de medidas de natureza 

acautelatória ou do comprovado exaurimento de alternativas cooperativas, 

consensuais e/ou menos gravosas, poderá intervir na concessão, com o fim de 

assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das 

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

§ 1º A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente ou ato da agência 

reguladora para a qual tenham sido expressamente atribuídos tais poderes, o qual 

conterá a designação do interventor, o valor de sua remuneração, o prazo, os 

objetivos e os limites da intervenção. 

§ 2º O prazo da intervenção será estimado no mínimo necessário para o atendimento 

dos seus objetivos, podendo ser prorrogado de forma fundamentada pelo poder 

concedente ou pela agência reguladora para a qual tenham sido expressamente 

atribuídos tais poderes. 
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§ 3º O interventor será remunerado com recursos da concessionária. 

§ 4º Desde que devidamente justificada sua necessidade pelo poder concedente ou 

pela agência reguladora para a qual tenham sido expressamente atribuídos tais 

poderes, a intervenção poderá implicar a suspensão do mandato dos 

administradores e membros do conselho fiscal, assegurados ao interventor plenos 

poderes de gestão sobre as operações e os ativos da concessionária e a prerrogativa 

exclusiva de convocar a assembleia geral nos casos em que julgar conveniente. 

Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta 

dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas 

determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla 

defesa. 

§ 1º Nos casos em que for decretada a suspensão do mandato dos administradores 

da concessionária e membros do conselho fiscal, os acionistas da concessionária 

terão amplo e irrestrito acesso aos documentos, sistemas e arquivos da 

concessionária para que possam exercer em nome da concessionária o contraditório 

e a ampla defesa durante a intervenção, sem prejuízo da necessidade de 

manifestação da própria concessionária quando devolvido o mandato aos 

administradores ou encerrada a intervenção.   

§ 2º Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 

regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente 

devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. 

§ 3º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser 

concluído no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a 

intervenção. 

§ 4º Se o procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo concluir 

pela inexistência de culpa da concessionária, a concessionária deverá ser 

indenizada por todos os prejuízos decorrentes da intervenção, incluída a restituição 

dos valores despendidos com a remuneração do interventor. 

Art. 33-A. O interventor prestará contas ao poder concedente ou à agência 

reguladora sempre que requerido e, independentemente de qualquer exigência, 

quando deixar suas funções, responderá civil, administrativa e criminalmente por 

seus atos. 

§ 1º Os atos do interventor que impliquem disposição ou oneração do patrimônio 

da concessionária, admissão ou demissão de pessoal dependerão de prévia e 

expressa autorização do poder concedente ou da agência reguladora, conforme seja 

o caso. 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, caberá recurso para o poder concedente ou 

para a agência reguladora, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, contra 
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qualquer decisão do interventor. Excepcionalmente, identificando a plausibilidade 

do direito e o risco de dano de difícil reversão, o poder concedente ou a agência 

reguladora poderão atribuir efeito suspensivo ao recurso. 

§ 3º Caso tenha havido a suspensão do mandato dos administradores, os acionistas 

detentores do controle da concessionária serão parte legítima para apresentar o 

recurso de que trata o §2º acima.  

Art. 33-B. Nos casos em que a intervenção for determinada em decorrência de falhas 

da concessionária na prestação dos serviços, a concessionária ou os seus acionistas 

detentores do controle, nos casos em que tenha havido o afastamento dos 

administradores da concessionária, terão o prazo de até 60 (sessenta) dias, contado 

do ato que determinou a intervenção, para apresentar ao poder concedente ou à 

agência reguladora, conforme seja o caso, um plano de recuperação e correção das 

inadequações que ensejaram a intervenção, contendo, no mínimo: 

I – discriminação pormenorizada dos meios a serem empregados para a correção 

das falhas; 

II - demonstração de sua viabilidade econômico-financeira; 

III - proposta de regime excepcional de sanções regulatórias para o período de 

recuperação; e 

IV - prazo necessário para o alcance dos objetivos, que não poderá ultrapassar o 

termo final da concessão. 

§ 1º A eventual alteração do controle acionário da concessionária sob intervenção, 

prevista no plano de recuperação, deverá ser aprovada pelo poder concedente ou 

pela agência reguladora, conforme seja o caso, na forma estabelecida no contrato 

de concessão. 

§ 2º O poder concedente ou a agência reguladora, conforme seja o caso, poderá 

dispensar o cumprimento de exigências constantes do edital da licitação que 

precedeu a contratação em razão do momento da execução contratual, da existência 

de capacidade técnica e operacional já incorporada pela própria concessionária e 

do volume de investimentos previstos para o prazo remanescente do contrato. 

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do 

serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo 

interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão”. 

 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sem prejuízo de aprimoramentos, o texto da proposta legislativa, partindo do 

pressuposto de que a intervenção pode ocorrer por motivos alheios ao controle da 
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concessionária, muitas vezes sem nenhuma culpa desta, tenta capturar as soluções 

trazidas pela Lei de Intervenção do Setor Elétrico, mas sem o seu caráter punitivista.  
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9 UMA PROPOSTA DE APRIMORAMENTO CONTRATUAL 

 

Paralelamente à discussão sobre o aprimoramento da Lei Geral de Concessões 

proposto, ratificam-se as conclusões no sentido de que o aprimoramento pode ocorrer no 

âmbito contratual, seja na modelagem de novas concessões, seja no aprimoramento 

contratual por meio da negociação do competente termo aditivo ao contrato de concessão. 

 Nesse sentido, sugere-se o seguinte clausulado para melhor detalhamento do 

instituto da intervenção em contratos de concessão: 

 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO n. **/20** 

 

O [poder concedente], [qualificação completa], representado neste ato por ****, 

[qualificação completa], doravante denominado [poder concedente]; e, de outro 

lado, a [concessionária], pessoa jurídica de direito privado, concessionária do 

serviço público ****, [qualificação completa], neste ato representada por ****, 

[qualificação completa], doravante denominada Concessionária. 

 

Considerando que o [poder concedente] e a Concessionária desejam detalhar 

melhor o procedimento aplicável para a hipótese de intervenção pelo poder 

concedente na concessão, agregando maior segurança jurídica na eventualidade de 

sua decretação, bem como instrumentos mais eficazes para que o instrumento atinja 

os seus objetivos, resolvem as Partes celebrar o presente TERMO ADITIVO ao 

CONTRATO DE CONCESSÃO n. ***, nos termos e sob as condições abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOVA REDAÇÃO DA CLÁUSULA ****, QUE TRATA 

DA INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO 

Fica alterada a Cláusula ** do Contato de Concessão n. ****, que passa a viger 

com a seguinte redação:  

1. O poder concedente, diante da necessidade de medidas de natureza 

acautelatória ou do comprovado exaurimento de alternativas cooperativas, 

consensuais e/ou menos gravosas, poderá intervir na concessão, com o fim de 

assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento 

das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

2. A intervenção será decretada pelo [poder concedente], que designará o 

interventor, o valor de sua remuneração, o prazo de duração, os objetivos e os 

limites da medida. 

2.1. O prazo da intervenção será estimado pelo [poder concedente] no mínimo 

necessário para o atendimento dos seus objetivos, podendo ser prorrogado de 
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forma fundamentada pelo [poder concedente] em atendimento a requerimento 

do interventor nesse sentido. 

2.2. O interventor será remunerado com recursos da concessionária. 

3. Desde que devidamente justificada sua necessidade pelo [poder concedente], 

a intervenção poderá implicar a suspensão do mandato dos administradores e 

membros do conselho fiscal, assegurados ao interventor plenos poderes de 

gestão sobre as operações e os ativos da concessionária e a prerrogativa 

exclusiva de convocar a assembleia geral nos casos em que julgar conveniente. 

4. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, 

instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes 

da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. 

4.1. Nos casos em que for decretada a suspensão do mandato dos 

administradores da Concessionária e membros do conselho fiscal, os acionistas 

da Concessionária terão amplo e irrestrito acesso aos documentos, sistemas e 

arquivos da Concessionária para que possam exercer em nome da 

Concessionária o contraditório e a ampla defesa durante a intervenção, sem 

prejuízo da necessidade de manifestação da própria Concessionária quando 

devolvido o mandato aos administradores ou encerrada a intervenção.   

4.2. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais 

e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser 

imediatamente devolvido à Concessionária, sem prejuízo da prestação de contas 

pelo interventor e da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato para indenização porventura cabível, inclusive para restituição dos 

valores despendidos com a remuneração do interventor. 

4.3. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá 

ser concluído no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se 

inválida a intervenção. 

5. O interventor prestará contas ao [poder concedente] sempre que requerido e, 

independentemente de qualquer exigência, quando deixar suas funções, 

responderá civil, administrativa e criminalmente por seus atos. 

5.1. Os atos do interventor que impliquem disposição ou oneração do patrimônio 

da Concessionária, admissão ou demissão de pessoal dependerão de prévia e 

expressa autorização do [poder concedente]. 

5.2. Sem prejuízo do disposto no item 5.1 acima, caberá recurso para o poder 

concedente, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, contra qualquer 

decisão do interventor. Excepcionalmente, identificando a plausibilidade do 

direito e o risco de dano de difícil reversão, o [poder concedente] poderá atribuir 

efeito suspensivo ao recurso. 
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5.3. Caberá ao interventor decidir pela manutenção ou não dos pagamentos 

decorrentes das obrigações contraídas pela Concessionária anteriormente à 

intervenção, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestação do 

serviço concedido. 

5.4. Caso tenha havido a suspensão do mandato dos administradores, os 

acionistas detentores do controle da Concessionária serão parte legítima para 

apresentar o recurso de que trata o item 5.2 acima.  

6. Nos casos em que a intervenção for determinada em decorrência de falhas da 

Concessionária na prestação dos serviços, a concessionária ou os seus 

acionistas detentores do controle, nos casos em que tenha havido o afastamento 

dos administradores da concessionária, terão o prazo de até 60 (sessenta) dias, 

contados do ato que determinou a intervenção, para apresentar ao poder 

concedente, conforme seja o caso, um plano de recuperação e correção das 

inadequações que ensejaram a intervenção, contendo, no mínimo: 

I - discriminação pormenorizada dos meios a serem empregados para a correção 

das falhas; 

II - demonstração de sua viabilidade econômico-financeira; 

III - proposta de regime excepcional de sanções regulatórias para o período de 

recuperação; e 

IV - prazo necessário para o alcance dos objetivos, que não poderá ultrapassar 

o termo final da concessão. 

6.1. A eventual alteração do controle acionário da concessionária sob 

intervenção, prevista no plano de recuperação, deverá ser aprovada pelo [poder 

concedente], na forma estabelecida no Contrato de Concessão. 

6.2. O [poder concedente] poderá dispensar o cumprimento de exigências de 

natureza técnica ou econômico-financeiras constantes do edital da licitação que 

precedeu a contratação em razão do momento da execução contratual, da 

existência de capacidade técnica e operacional já incorporada pela própria 

concessionária e do volume de investimentos previstos para o prazo 

remanescente do Contrato de Concessão. 

7. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do 

serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo 

interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.  

8. Se as receitas da Concessão não forem suficientes para cobrir as despesas 

necessárias à continuidade do serviço concedido, o [poder concedente] poderá 

executar a Garantia de Execução Contratual para obter os recursos faltantes. 
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8.1. Caso a garantia não seja suficiente, a Concessionária deverá ressarcir o 

[poder concedente] por eventuais despesas antecipadas, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias contados da requisição nesse sentido. 

9. Como resultado da intervenção poderá ser considerada extinta a Concessão, 

obedecendo-se ao disposto na Cláusula *****, que trata das hipóteses de 

decretação da caducidade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Concessão n. *** que não 

contrariem o disposto neste termo aditivo permanecem inalteradas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O presente Termo Aditivo passará a viger a partir de sua publicação no Diário 

Oficial do ****. 

 

Assim havendo ajustado, assinam as partes o presente instrumento em ** (**) vias, 

de igual teor e forma, o [poder concedente] e a Concessionária, na presença de duas 

testemunhas. 

 

[Local], ** de **** de 20**. 

 

[assinaturas] 
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10 CONCLUSÕES 

 

A intervenção é relevante ferramenta para s preservar os interesses públicos e dos 

usuários que fundamentaram a outorga da concessão quando outras opções, menos 

gravosas e mais alinhadas ao espírito colaborativo que deve permear a relação entre o 

poder concedente e o concessionário, não se mostrarem suficientes. Trata-se de uma 

ferramenta essencial para que, diante de situações excepcionais, o poder concedente possa 

assegurar a adequação na prestação dos serviços diante de quaisquer circunstâncias que a 

ameacem, zelando pela preservação dos interesses públicos e dos usuários que 

fundamentaram a outorga da concessão.  

O instituto não pressupõe a existência de culpa do concessionário e não se 

confunde com os instrumentos de sanção, podendo ser utilizada sempre que haja ameaça 

presente ou iminente (intervenção cautelar) para a continuidade, a regularidade ou 

segurança da prestação dos serviços concedidos.  

Além disso, a intervenção tem caráter extraordinário, ou seja, sua implementação 

deve ser excepcional e adequadamente planejada, sob pena de agravar a situação a que 

visava remediar. Mais do que isso, antes da implementação – ou no curso da execução da 

intervenção – o poder concedente deve sempre buscar soluções colaborativas com o 

concessionário, visando a uma solução consensual que assegure a rápida remediação da 

situação enfrentada.  

Apesar do papel essencial do instituto no contexto das concessões de serviço 

público, a Lei Geral de Concessões trata do tema de forma bastante econômica ao longo 

de apenas três artigos, que basicamente estabelecem a possibilidade de intervenção na 

concessão, estabelecem prazo para início e conclusão do procedimento em si e do seu 

respectivo processo administrativo para apuração de causas e responsabilidades, bem 

como fixam a necessidade de prestação de contas pelo interventor e a possibilidade de 

indenização ao concessionário no caso de excessos. 

A distância entre a missão conferida ao instituto e o seu espartano regramento na 

Lei Geral de Concessões causa dúvidas e insegurança jurídica quando de sua aplicação, 

conforme constatado a partir dos casos analisados.   

O maior problema da omissão da Lei Geral de Concessões é a ausência de 

autorização para a intervenção na pessoa jurídica da concessionária, conforme apontado, 

não havendo no seu texto fundamento para que o interventor possa contar com o que neste 

trabalho ficou chamado de esfera privada da concessionária, ou seja, o seu conjunto de 

bens e direitos excetuados os bens reversíveis. Em análise dos casos concretos constatou-
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se que o sucesso da intervenção depende da utilização pelo interventor de todos os 

recursos disponíveis, inclusive aqueles integrantes da esfera patrimonial privada da 

concessionária. 

Nos casos analisados o problema da esfera patrimonial privada da concessionária 

não foi enfrentado nas discussões judiciais que se sucederam à intervenção, tendo o 

judiciário reconhecido a existência de vícios na intervenção em razão da inobservância 

dos prazos de início e encerramento do processo administrativo (caso de Itu), de 

incompatibilidade com os objetivos (caso das concessões rodoviárias do Estado do 

Paraná). No caso de Guarulhos a questão foi suscitada em arbitragem pela concessionária, 

mas a intervenção acabou sendo entendida como irregular pelo tribunal arbitral em razão 

do conjunto de irregularidades anteriores, em especial a constatação de que a inadequação 

dos serviços concedidos decorreu de inadimplemento do próprio poder concedente.  

Para superar a questão e viabilizar uma intervenção eficaz mesmo diante da 

limitação existente na Lei Geral de Concessões, propôs-se que a intervenção fosse 

combinada com a requisição para a conformidade da utilização pelo poder concedente 

dos bens integrantes da esfera patrimonial privada da concessionária. 

Na sequência, analisou-se o caso da intervenção pela ANEEL em concessões 

outorgadas para empresas do Grupo Rede Energia. Na ocasião, diante da necessidade de 

uma intervenção de natureza cautelar, o governo federal optou pela edição de uma medida 

provisória com regras mais detalhadas e específicas para o setor elétrico, a qual foi 

posteriormente convertida na Lei de Intervenção do Setor Elétrico. Essa lei claramente 

previu a possibilidade de a intervenção abranger a própria pessoa jurídica da 

concessionária, prevendo, inclusive, o afastamento dos administradores da concessionária 

e a outorga de amplos poderes de gestão ao interventor. 

 Na análise dessa legislação constatou-se que diversas inovações seriam bastante 

adequadas para incorporação à Lei Geral de Concessões, com exceção às previsões de 

cunho punitivista que pareceram desenhados para o caso específico da intervenção nas 

concessões controladas pelo Grupo Rede Energia – e incompatíveis com o pressuposto 

de que a intervenção não é medida sancionatória. Mais do que isso, esse espírito parece 

afastar-se dos objetivos de consensualidade e cooperação, conforme reforçado pela 

LINDB.  

Em especial, pareceu bastante interessante a ideia do plano de recuperação, que 

cria a previsão de um planejamento a ser proposto pelo concessionário (ou seus 

acionistas) e aprovado pelo poder concedente para readequar a prestação dos serviços 



90 
 

 

concedidos. A ideia é bastante compatível com espírito de preservação dos contratos 

presente na Lei Geral de Concessões e harmônica com a previsão do art. 26 da LINDB. 

Constatou-se, ainda, que a troca do controle da concessionária (ou a transferência 

da concessão) pode ser solução bastante importante para superar os motivos que levaram 

o poder concedente a decretar a intervenção, permitindo a readequação dos serviços e a 

manutenção do contrato de concessão. A solução foi adotada com sucesso nos casos 

envolvendo o Grupo Rede Energia e na intervenção de Cuiabá. 

Nesse contexto, foi proposto ao debate um texto de projeto de lei com o objetivo 

de incorporar à Lei Geral de Concessões as inovações que ora consideradas positivas na 

Lei de Intervenção do Setor Elétrico. 

Com a ciência das dificuldades práticas para a aprovação de alterações 

legislativas, também foi proposta a incorporação de regras mais detalhadas sobre a 

intervenção nos contratos existentes, por meio do competente termo aditivo, bem como 

nas modelagens de novos contratos. 

Enquanto não for possível a incorporação de regras mais detalhadas na Lei Geral 

de Concessões, a importância da intervenção e a dimensão dos desafios na sua 

implementação demandam a inclusão de uma disciplina mais precisa nos contratos 

existentes, inclusive quanto ao incentivo à cooperação, à consensualidade e à 

possibilidade de utilização pelo poder concedente dos bens e direitos integrantes da esfera 

privada da concessionária, a fim de que, sendo necessária sua utilização, seus objetivos 

finalísticos possam ser atingidos com maior previsibilidade e segurança jurídica. 
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