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Estrutura dos contratos de 
concessão de rodovias e aeroportos 

celebrados entre 2012 e 2014

• Previsão de investimentos pesados em expansão de capacidade nos primeiros 5 anos desvinculados 
da demanda

• Tarifas-teto definidas em  patamares insuficientes para viabilizar os investimentos

• Subsídios públicos por meio de

• condições extremamente subsidiadas dos financiamento dos bancos públicos (TJLP +2%, 25 anos etc.)

• obras públicas dentro das concessões (DNIT e Infraero)

• Participação acionária pelo Poder Público (Infraero)



Qual era o objetivo da MP para os 
setores de rodovias e 

aeroportuário? 

• Diversos eventos impactaram os contratos e os inviabilizaram nas condições originárias, entre outros:

• Queda de demanda

• Aumento do custo do CAP

• Emissão parcelada de licenças que deveriam ser emitidas na íntegra

• Não realização ou atraso na realização de obras do DNIT e Infraero a serem realizadas nas concessões

• Mudança das condições de financiamento prometidas pelos BNDES, BB e Caixa

• Atraso no início da cobrança de pedágio

• Atraso na emissão das DUP

• Entrega dos ativos em condições abaixo das prometidas (por exemplo, CREMAs nas rodovias e falta de condições para 
obter as licenças dos bombeiros nos aeroportos)

• Necessidade de 

• Alteração dos contratos, para vinculação das obrigações de expansão de capacidade à demanda e para reperfilamento
do pagamento de outorgas

• Realização dos reequilíbrios devidos, em vista da ocorrência de riscos que estão atribuídos a uma parte mas afeta à 
outra



Ambiente que tornou necessária a 
MP

• Paralisia das agências reguladoras por temor de sanções pessoais aplicadas pelos controladores da 
Administração Pública aos agentes públicos 

• Caso da NSS se tornou emblemático, apesar do Plenário do TCU ter absolvido recentemente os agentes públicos

• Grupos controladores envolvidos nas investigações da Lava a Jato

• Contratos mal feitos que atribuem aos concessionários riscos não controláveis, ou controlados pelo Poder 
Concedente, tornando desnecessariamente controversos os processos de reequilíbrio

• Risco de variação das condições de financiamento

• Risco de variação do custo do CAP

• Formação generalista dos juízes e demora de obtenção de decisões definitivas do Poder Judiciário torna 
acesso ao Judiciário uma alternativa pouco atrativa 

• Cenário legal favorável ao uso da arbitragem, mas dificuldades na sua utilização
• posição do TCU que, no caso da ANTT, equilíbrio econômico-financeiro de concessões se caracteriza como direito indisponível

• A decisão foi tomada com base em dispositivo que diz que a ANTT tem a competência para revisar e reajustar tarifas

• Incompreensão do TCU que reequilíbrio é uma atividade muito mais ampla que a competência para revisar e reajustar as tarifas

• No caso dos aeroportos, clausula arbitral apenas para indenizações por investimentos não amortizados em caso de extinção



Relicitação?

• Quando reequilíbrios e alterações implicam em reestruturação dos contratos, eles podem ser 
instrumentos de geração de valor

• Reequilíbrios e alterações são instrumentos para serem usados pontualmente

• Como nesse caso eles levariam a reestruturação do contrato, surgiu a discussão sobre a relicitação

• Contratos que não possuem plano de negócios originário, que retrate o contrato em estado de equilíbrio

• Relicitação dos contratos alterados e reequilibrados seria um instrumento para:

• submeter os contratos alterados ao mercado para evitar qualquer suspeita de quebra de isonomia das licitações 
originárias

• Permitir que  usuários e Poder Concedente pudessem se apropriar pelo menos de uma parte do valor gerado pelas 
alterações e reequilíbrios



Relicitação? (2)

• Na literatura sobre concessões e PPPs, havia discussão sobre relicitação de contratos como meio de 
adequar periodicamente os seus preços a condições de mercado e lidar com o “lock in” decorrente 
dos prazos longos para amortização dos investimentos

• Estudos de Michael Klein, final dos anos 1990

• Tentativa de aplicar essa lógica ao Projeto da Ponte de Messina

• A questão central era a definição da indenização por investimentos não amortizados do concessionário

• A Lei na verdade criou a possibilidade de novos contratos (e não relicitação)

• Pelo menos 2 anos para realização de estudos de viabilidade

• O TCU considerou inválido e eliminou em 2015 o instrumento principal que o Governo Federal utilizou nos últimos anos 
para modelar concessões (o acordo entre BNDES e EBP) 

• Deixou sem tratamento o problema da indenização



A MP 752/16 resolveu os 
problemas?

• Não previu dispositivo suficientemente explícito sobre as alterações e reequilíbrios dos contratos

• Particularmente, seria necessária a previsão explícita das alterações dos cronogramas de investimento e de pagamentos 
pela outorga

• Foi incluído dispositivo sobre as rodovias

• O principal problema dos aeroportos foi resolvido pela Portaria 135/17 do Ministério dos Transportes e depois pela MP 
779/17

• Previu só a suspensão dos processos de caducidade e das obrigações de investimento vincendas

• Possibilidade de interpretar que as obrigações de performance (que muitas vezes exigem investimentos relevantes) não 
foram suspensas

• Dificuldade de obtenção de qualquer financiamento após adesão à relicitação

• Possibilidade de execução dos seguro-garantia por descumprimento das obrigações não suspensas

• Melhor seria “stand still” abrangente



A MP 752/16 resolveu os 
problemas? (2)

• Proibiu grupos atuais de terem participação nas relicitações – potencial inconstitucionalidade

• Não tratou adequadamente a sua relação com a proteção ao ato jurídico perfeito – potencial 
inconstitucionalidade

• Indenização por investimentos não amortizados

• O precedente do setor elétrico é ruim

• Seria importante que a MP disciplinasse o tema

• Resolveu parcialmente o problema da utilização da arbitragem

• Condicionou arbitragem à decisão definitiva nas instâncias administrativas (problema é que muitas vezes as instâncias 
administrativas não tem decidido os pleitos)

• Definiu as questões em torno do equilíbrio econômico-financeiro como patrimoniais e disponíveis



Procedimento para relicitação

• Condições  para adesão à relicitação
• Inadimplência já configurada ou a ocorrer

• Sempre por acordo

• Renúncia a prazo de cura para caducidade

• Efeito da adesão e assinatura do aditivo
• suspensão do processo de caducidade

• suspensão das obrigações de investimento vincendas
• O problema da interpretação do que são “obrigações de investimento”

• Submissão à arbitragem das indenizações (se não houver acordo, poderá haver arbitragem antes da licitação – incompatibilidade 
com prazo previsto na MP para relicitação)

• Poderá haver previsão de que as indenizações serão pagas pelo novo contratado ao atual “...nos termos e limites previstos no 
edital de licitação” e pagamento direto aos financiadores

• Pagamento da indenização é condição de extinção do contrato anterior e início do novo contrato

• Será necessário realizar e aprovar estudos de viabilidade do novo contrato 
• No âmbito da União, em torno de 2 anos

• Incompatibilidade com prazo previsto na MP para relicitação

• Possibilidade de previsão no edital de assunção das dívidas do anterior contratado pelo vencedor da 
licitação?

• Parece-me inviável operacionalizar isso

• Dificuldade de incluir no edital exigências dos financiadores para tanto
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