
 

1/9 
 

Agenda Portugal Ribeiro Advogados 2018 para Infraestrutura 
10 sugestões de reforma institucional, legal e contratual para o Programa Brasileiro de 

Participação Privada em Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal Ribeiro Advogados 

 

 

 

 

 

 

 

Desde a sua fundação, o Portugal Ribeiro Advogados permanentemente revisa e propõe 

alterações à estrutura institucional, e às regras legais e contratuais do Programa Brasileiro de 

Participação Privada em Infraestrutura. Várias vezes propusemos reformas que foram adotadas 

por entes governamentais interessados em tornar mais efetivos os seus programas de participação 

privada em infraestrutura.1 

                                                            
1 Por exemplo, os seguintes artigos tratam da necessidade de reestruturação dos contratos de concessão de rodovias e 

aeroportos federais, celebrados entre 2012 e 2014, e, conforme mencionamos no corpo do texto do presente artigo, o 

Governo Federal emitiu 3 medidas provisórias para tanto:  

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Medida Provisória 727/16 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar 

investimentos em infraestrutura no curto prazo para revitalizar a economia do país?”, disponível no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf. 

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de 

Investimentos em Infraestrutura do Governo Federal”, disponível no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-

27-09-2016.pdf  

- Mauricio Portugal Ribeiro, “A Medida Provisória n° 752/16 e os setores rodoviário e aeroportuário – seu 

contexto, seus objetivos e as alterações que ela precisa sofrer ao longo do seu processo de conversão em lei”, 

disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/mp-para-reestruturar-

contratos7.pdf  

 

Os seguintes artigos defendiam a necessidade de viabilizar a arbitragem para questões econômico-financeiras de 

concessões e PPPs, em face do equivocado entendimento do TCU de que questões econômico-financeiras de 

concessões e PPPs configuravam direito indisponível e, portanto, não podiam ser objeto de arbitragem: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-27-09-2016.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-27-09-2016.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/mp-para-reestruturar-contratos7.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/mp-para-reestruturar-contratos7.pdf
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Os investimentos recentes em infraestrutura no Brasil foram modestos comparados aos 

realizados por países com o mesmo nível de desenvolvimento.2 É cediço que a melhoria de 

competitividade global do país e do conforto em centros urbanos requer grandes investimentos 

em infraestrutura. O Governo Federal, por exemplo, por meio do BNDES, estimou os 

investimentos necessários em infraestrutura em R$ 457 bilhões, no período de 2015 a 2018.3    

 

Por outro lado, entre especialistas nos temas afetos à infraestrutura, é consenso que é inviável o 

Poder Público realizar esse montante de investimentos diretamente, seja em vista das limitações 

fiscais atuais (o orçamento federal de 2017 prevê déficit de R$139 bilhões), seja em vista da 

rigidez e ineficiência do processo orçamentário e do modelo de contratações públicas atual.  

 

                                                                                                                                                                                                
- Mauricio Portugal Ribeiro, “Arbitragem, TCU e Risco Regulatório: se o TCU quiser contribuir para reduzir o 

risco regulatório precisa rever sua posição sobre arbitragem em contratos administrativos”, disponível no seguinte 

link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/tcu-e-arbitragem-versao-preliminar-em-16-12-

2014.pdf; 

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Medida Provisória 727/16 sobre o PPI: o Governo Temer renunciou a usar 

investimentos em infraestrutura no curto prazo para revitalizar a economia do país?”, item 4, disponível no 

seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-

obvios-4.pdf.  

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de 

Investimentos em Infraestrutura do Governo Federal”, comentários à diretriz n° 4, disponível no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-

27-09-2016.pdf 

O seguinte artigo (Mauricio Portugal Ribeiro & Gabriel Galipolo, “Subsídio a investimento em concessões e PPPs”, 

disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/subsidiando-as-concessoes-

e-ppps-portugal-ribeiro-galipolo-v10-final-env.pdf) discutiu diversos aspectos em relação à possibilidade de 

subsidiar concessões e PPPs.  E no livro (Mauricio Portugal Ribeiro, “Concessões e PPPs: melhores práticas em 

licitações e contratos”, Editora Atlas, São Paulo, 2011) defendemos que o nível de detalhamento de projetos para 

início de licitações de concessões e PPPs era de “anteprojeto”.  

Em agosto de 2012, o Governo Federal publicou a MP n° 575/12, que foi convertida na Lei n° 12.766/12, que criou 

o aporte de recursos em contratos de PPPs, por meio da inclusão do inciso XI, do artigo 5°, e parágrafos 1° a 5°, do 

art. 6°, da Lei 11.079/04, resolvendo os problemas apontados no artigo sobre subsídios a investimento e incluiu 

também na mesma Lei o §4° no seu artigo 10, que exige que os estudos de engenharia para o início da licitação de 

PPPs tenham nível de detalhamento de anteprojeto. 
2 A Mckinsey estima que, em vista do enorme insuficiência do montante de investimentos em infraestrutura do 

Brasil nos últimos anos, a realização dos investimentos que estima necessários pode aumentar o crescimento do PIB 

em 1,5% ano. Além disso, a Mckinsey assinala que além dos ganhos de produtividade de longo prazo, a construção 

de infraestruturas cria empregos no curto prazo. A sua análise sugere que, no Brasil, aumentar o investimento em 

infraestrutura em 1% do PIB pode gerar 1,3 milhões de empregos diretos. Cf.: Mckinsey Global Institute, Bridging 

Global Infrastructure Gaps, junho de 2016. 
3 O Banco Mundial estima que seria preciso investir em torno de US$ 40 trilhões em construção e manutenção de 

infraestruturas no mundo até 2030.  O Brasil investe em torno de 2,3% de seu Produto Interno Bruto em 

infraestrutura. Para alcançar os níveis de produtividade e competitividade de países comparáveis, o Banco Mundial 

estima que esse percentual deveria chegar a 5% do PIB.  

Sobre a insuficiência de recursos para investimento em infraestrutura no mundo e particularmente em países 

emergentes, vide Otaviano Canuto, “Matchmaking Finance and Infrastructure”, julho de 2017, disponível no link: 

http://cfi.co/finance/2017/07/otaviano-canuto-world-bank-matchmaking-finance-and-infrastructure/. 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/tcu-e-arbitragem-versao-preliminar-em-16-12-2014.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/tcu-e-arbitragem-versao-preliminar-em-16-12-2014.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-27-09-2016.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-27-09-2016.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/subsidiando-as-concessoes-e-ppps-portugal-ribeiro-galipolo-v10-final-env.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/subsidiando-as-concessoes-e-ppps-portugal-ribeiro-galipolo-v10-final-env.pdf
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A recente aprovação de limites para gastos públicos do Governo Federal lamentavelmente não 

contribui para melhoria da capacidade do Poder Público de realização desses investimentos.4 Isso 

porque o crescimento dos gastos correntes tende a ser inercial, o que, supondo o cumprimento do 

limite de gastos recentemente aprovado, implica tendência de redução do espaço fiscal para a 

realização de investimentos. Aliás, isso já ocorria no Brasil antes mesmo da aprovação do teto de 

gastos públicos. Todas as vezes que era necessária a realização de ajustes fiscais, em vista da 

rigidez dos gastos correntes, o corte era sempre iniciado pelos investimentos, conforme 

demonstra estudo da CNI – Confederação Nacional da Indústria sobre o tema. 5    

 

Por essas razões, a forma mais óbvia de viabilizar investimentos em infraestrutura no Brasil 

continua sendo o envolvimento da iniciativa privada em contratos de longo prazo, como 

concessões e PPPs. 

 

Considerando que, depois de um longo período de desvio de qualquer pretensão de seguir 

melhores práticas,6, 7 o programa brasileiro de participação privada em infraestrutura finalmente 

passa por um momento de correção de rumo. No âmbito federal, a Secretaria do PPI – Programa 

de Parcerias de Investimentos, além de ter dado continuidade à tarefa de estruturação de projetos 

em curso, e de ter iniciado a estruturação de novos projetos de desestatização em vários setores, 

liderou a elaboração de três medidas provisórias - as de n° 752/16 (convertida na Lei 13.448/17),  

779/17 (que foi convertida na Lei n° 13.499/17) e a 800/17, que permitirão a reestruturação dos 

contratos de concessão federais de infraestrutura rodoviária e aeroportuária em curso, assinados 

entre 2012 e 2014, e a inclusão de novos investimentos em contratos de concessão de transporte 

ferroviário como compensação pela prorrogação antecipada desses contratos. Além disso, incluiu 

o artigo 31, na Lei n° 13.448/17, que permitiu expressamente a utilização de arbitragem para 

resolver conflitos sobre questões econômico-financeiras em contratos de concessão e PPPs, 

                                                            
4 Esse é um efeito colateral de curto prazo do estabelecimento do limite de gastos. Esse efeito colateral será 

minorado ser for feita uma reforma da previdência social adequada para conter o principal gasto corrente atual do 

Governo Federal. 

Em relação ao limite de gastos, ainda que o nosso entendimento é que ele seja necessário, nos parece que seria 

melhor que houvesse dois limites de gastos: um para as despesas correntes e outro para as despesas de capital, como 

os investimentos. Isso evitaria que as despesas correntes consumam o limite estipulado para o investimento e criaria 

espaço para realizar os investimentos em infraestrutura que possuem grande produtividade.  
5 Vide o estudo “Por que o Brasil investe pouco em infraestrutura?”, disponível no seguinte link: http://static-cms-

si.s3.amazonaws.com/legacy/app/conteudo_18/2016/01/25/10468/PORQUEOBRASILINVESTEPOUCOEMINFR

AESTRUTURA_vfinal.pdf  
6 Uma das consequências desse período e da crise que assolou o país nos últimos anos foi a queda da posição do 

Brasil no ranking mundial de qualidade de infraestrutura divulgado pelo World Economic Forum – WEF. Tendo 

sido de 62º entre os mais de 130 países avaliados no relatório referente a 2010-2011, sua posição caiu para 72º, no 

último relatório, referente a 2016-2017. 
7 Comentamos os desvios das melhores práticas nos seguintes artigos: 

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser 

corrigidos”, disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-precisa-

mudar-no-pil-final-vf3.pdf  

- Mauricio Portugal Ribeiro, ““PPP Mais” e o regime dos contratos de concessão e PPP: erros, acertos e 

oportunidades que não deveriam ser perdidas”, disponível no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/erros-e-acertos-do-ppp-mais-versao-6-em-15-12-2005-

final.pdf  

http://static-cms-si.s3.amazonaws.com/legacy/app/conteudo_18/2016/01/25/10468/PORQUEOBRASILINVESTEPOUCOEMINFRAESTRUTURA_vfinal.pdf
http://static-cms-si.s3.amazonaws.com/legacy/app/conteudo_18/2016/01/25/10468/PORQUEOBRASILINVESTEPOUCOEMINFRAESTRUTURA_vfinal.pdf
http://static-cms-si.s3.amazonaws.com/legacy/app/conteudo_18/2016/01/25/10468/PORQUEOBRASILINVESTEPOUCOEMINFRAESTRUTURA_vfinal.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/erros-e-acertos-do-ppp-mais-versao-6-em-15-12-2005-final.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/erros-e-acertos-do-ppp-mais-versao-6-em-15-12-2005-final.pdf
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superando assim posição adotada pelo TCU – Tribunal de Contas da União em 2012,8 seguindo 

recomendação formulada e várias vezes defendida pelos integrantes do Portugal Ribeiro 

Advogados.9 

 

Considerando também que essa correção de rumo só terá os efeitos desejados se houver 

continuidade nesse trabalho e que 2018 é ano eleitoral para União e Estados, decidimos publicar 

uma agenda enumerando as reformas que nos parecem centrais para melhorar a qualidade da 

estrutura institucional, legal e contratual brasileira para a participação privada em infraestrutura. 

 

Escolhemos os 10 itens que nos parecem mais prioritários10, havendo, no entanto, outras tantas 

sugestões de alteração no nosso marco legal e contratual que podem ser extraídas dos livros e 

artigos que publicamos nos últimos anos.11 

 

Algumas recomendações constantes da agenda foram bastante influenciadas pelos erros 

cometidos pelos governos dos últimos 15 anos. Por isso, algumas das sugestões abaixo podem 

parecer óbvias para um leitor que não tenha acompanhado o dia a dia dos setores de 

infraestrutura no Brasil nesse período.  

 

No texto abaixo, vinculamos, por meio de notas-de-rodapé, cada uma das sugestões de reforma 

aos trabalhos que analisaram problemas que podem ser resolvidos pela sua adoção.  

 

Apresentamos, portanto a nossa Agenda Portugal Ribeiro Advogados 2018 para 

Infraestrutura: 

 

  

                                                            
8 TCU, Plenário, Acórdão n° 2.573/2012 (Ata nº 38/2012), rel. Min. Raimundo Carreiro, red. Min.Walton Alencar 

Rodrigues, j. 26.09.2012. 
9 Vide os seguintes artigos: 

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Arbitragem, TCU e Risco Regulatório: se o TCU quiser contribuir para reduzir o 

risco regulatório precisa rever sua posição sobre arbitragem em contratos administrativos”, disponível no seguinte 

link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/tcu-e-arbitragem-versao-preliminar-em-16-12-

2014.pdf; 

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Medida Provisória 727/16 sobre o PPI: o Governo Temer renunciou a usar 

investimentos em infraestrutura no curto prazo para revitalizar a economia do país?”, item 4, disponível no 

seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-

obvios-4.pdf.  

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de 

Investimentos em Infraestrutura do Governo Federal”, comentários à diretriz n° 4, disponível no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-

27-09-2016.pdf 
10 Já tínhamos esboçado uma agenda semelhante no artigo no qual comentamos o regime de contratos do PPP Mais. 

Vide Mauricio Portugal Ribeiro, ““PPP Mais” e o regime dos contratos de concessão e PPP: erros, acertos e 

oportunidades que não deveriam ser perdidas”, disponível no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/erros-e-acertos-do-ppp-mais-versao-6-em-15-12-2005-

final.pdf. 
11 Vide Mauricio Portugal Ribeiro, “Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos”, Editora 

Atlas, São Paulo, 2011. 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/tcu-e-arbitragem-versao-preliminar-em-16-12-2014.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/tcu-e-arbitragem-versao-preliminar-em-16-12-2014.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-27-09-2016.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-27-09-2016.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/erros-e-acertos-do-ppp-mais-versao-6-em-15-12-2005-final.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/erros-e-acertos-do-ppp-mais-versao-6-em-15-12-2005-final.pdf
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1. Reformar as agências reguladoras para criar condições institucionais de autonomia em 

relação ao Governo:12 

 

1.1. Autonomia política – suprimir figura do diretor interino, estabelecer regras que exijam 

indicação tempestiva de diretores, descolamento dos prazos dos mandatos, de modo que 

um chefe do executivo não tenha poderes para indicar todos os diretores de uma agência 

ao longo do seu mandato; 

 

1.2. Autonomia administrativa – liberdade para contratar consultores e agentes públicos sem 

prévia autorização do Ministério do Planejamento e possibilidade de estabelecer por 

regulamento regras e procedimentos próprios para contratação de consultores; 

 

1.3. Autonomia financeira – recursos arrecadados pelas agências devem ficar em conta da 

própria agência para custear suas atividades e não devem ser dirigidas à conta única do 

Tesouro; e 

 

1.4. Perfil técnico dos diretores – exigir que os diretores das agências tenham perfil técnico, a 

exemplo das exigências de experiência profissional dos administradores públicos 

previstas no artigo 17 da Lei Federal 13.303/16, de modo a evitar indicações meramente 

políticas que prejudicam a qualidade técnica das decisões tomadas pela agência. 

 

2. Aprovar legislação especificando que o controle do TCU sobre as agências reguladoras é 

somente de conformidade e legalidade, não sendo viável a revisão do mérito das decisões 

regulatórias, inclusive relativas a equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;13 

                                                            
12 Mauricio Portugal Ribeiro e Eduardo Jordão publicaram juntos 4 artigos sobre as ações do Poder Executivo, dos 

controladores da Administração Pública e das próprias agências reguladoras que contribuíram para desestruturação 

das agências reguladoras no Brasil. Vide os seguintes artigos: 

- Eduardo Jordão & Mauricio Portugal Ribeiro, “Como desestruturar uma agência reguladora em 3 passos simples 

– enfraquecimento do corpo diretor, limitação do orçamento e exposição das decisões a todo tipo de controle 

externo”, disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/tcu-e-arbitragem-

versao-preliminar-em-16-12-2014.pdf; 

- Mauricio Portugal Ribeiro & Eduardo Jordão, “Como desestruturar uma agência reguladora em 3 passos – a 

contribuição dos controladores”, disponível no seguinte link: https://www.jota.info/artigos/como-desestruturar-

uma-agencia-reguladora-em-3-passos-11012017; 

- Mauricio Portugal Ribeiro & Eduardo Jordão, “Como desestruturar uma agência reguladora em 3 passos – a 

contribuição das próprias agências”, disponível no seguinte link: https://www.jota.info/artigos/como-desestruturar-

uma-agencia-reguladora-em-3-passos-2-06042017 

- Eduardo Jordão & Mauricio Portugal Ribeiro, “Como desestruturar uma agência reguladora em passos simples”, 

disponível no seguinte link: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/155/132. 
13 Tratamos desse tema nos seguintes artigos: 

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Medida Provisória 727/16 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar 

investimentos em infraestrutura no curto prazo para revitalizar a economia do país?”, disponível no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf. 

- Mauricio Portugal Ribeiro, “Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de 

Investimentos em Infraestrutura do Governo Federal”, disponível no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/tcu-e-arbitragem-versao-preliminar-em-16-12-2014.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/tcu-e-arbitragem-versao-preliminar-em-16-12-2014.pdf
https://www.jota.info/artigos/como-desestruturar-uma-agencia-reguladora-em-3-passos-11012017
https://www.jota.info/artigos/como-desestruturar-uma-agencia-reguladora-em-3-passos-11012017
https://www.jota.info/artigos/como-desestruturar-uma-agencia-reguladora-em-3-passos-2-06042017
https://www.jota.info/artigos/como-desestruturar-uma-agencia-reguladora-em-3-passos-2-06042017
https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/155/132
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/medida-provisoria-727-ppi-e-erros-mais-obvios-4.pdf
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2.1. Definir que a aplicação de sanções pelo TCU a agentes públicos que integrem agências 

reguladoras pelos atos praticados no exercício das respectivas funções só pode se dar em 

caso de comprovação de má-fé ou benefício pessoal decorrente da decisão.14 

 

3. Os contratos devem alocar os riscos à parte que possa gerenciá-los de forma menos custosa:15  

 

3.1. Os riscos relativos a eventos controláveis ou controlados pelo Poder Concedente devem 

ser atribuídos ao Poder Concedente;16  

 

3.2. Riscos não controláveis pelas partes, e que não possam ser objeto de seguros a preços 

considerados razoáveis, devem ser atribuídos ao Poder Concedente;17 

 

3.3. Em relação aos riscos críticos para implantação de concessões e PPPs, tais como os 

riscos sociais18 (desapropriação e desocupação), ambientais19, de financiamento20, e 

                                                                                                                                                                                                
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-

27-09-2016.pdf  

- Mauricio Portugal Ribeiro, “A Medida Provisória n° 752/16 e os setores rodoviário e aeroportuário – seu 

contexto, seus objetivos e as alterações que ela precisa sofrer ao longo do seu processo de conversão em lei”, 

disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/mp-para-reestruturar-

contratos7.pdf  
14 Na tomada de contas especial que analisou a celebração do 12° aditivo ao contrato de concessão de infraestrutura 

rodoviária da CONCER, que disciplinou a implantação da Nova Subida da Serra, a área técnica do TCU tentou 

aplicar sanções tão graves quanto a inabilitação para o exercício de função pública e multas aos agentes públicos 

envolvidos na aprovação da celebração do aludido aditivo. Esses agentes, alguns deles funcionários do quadro 

permanente há mais de 10 anos, passaram mais de 2 anos respondendo a processo e com risco de serem inabilitados 

para o exercício de qualquer função pública, sem que houvesse no processo qualquer suspeita de benefício pessoal 

ou má-fé. Isso quer dizer que área técnica do TCU buscou punir esses agentes simplesmente por discordar da 

decisão que eles tomaram no processo. Depois de mais de 2 anos de tramitação do processo, o plenário do TCU 

decidiu não apenar os agentes públicos. Cf.: Acórdão 738/2017 (TC 014.689/2014-6), Ministro Relator Walton 

Alencar Rodrigues, disponível no seguinte link: 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/concer/ANOACORDAO%253A2017/DTRELE

VANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/5/false. 
15 Vide Mauricio Portugal Ribeiro, “Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos”, Editora 

Atlas, São Paulo, 2011. 
16 Vide Mauricio Portugal Ribeiro & Gabriela Engler Pinto, “Concessões de aeroportos e de rodovias federais: o 

erro de atribuir ao concessionário riscos controlados pelo poder concedente e as suas consequências”, disponível 

no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/riscos-controlados-por-uma-parte-e-

atribuidos-a-outra-parte.pdf. 
17 Vide Mauricio Portugal Ribeiro, “Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos”, Editora 

Atlas, São Paulo, 2011. Vide também Mauricio Portugal Ribeiro, “O risco de variação do imposto de renda e da 

contribuição social sobre o lucro líquido pode ser alocado ao poder concedente em contratos de concessão e 

PPP?”, in Mauricio Portugal Ribeiro, 20 Anos da Lei de Concessões & 10 Anos da Lei de PPP - Viabilizando a 

Implantação e Melhoria de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social, Revolução eBook, 2015, 

item II.1.2.1, disponível para download no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-

content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf. 
18 Vide “Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibilidade política, e os 

Princípios do Equador”, in Mauricio Portugal Ribeiro, 20 Anos da Lei de Concessões & 10 Anos da Lei de PPP - 

Viabilizando a Implantação e Melhoria de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social, Revolução 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-27-09-2016.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/comentarios-as-10-diretrizes-do-projeto-crescer-vf-em-27-09-2016.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/mp-para-reestruturar-contratos7.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/mp-para-reestruturar-contratos7.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/riscos-controlados-por-uma-parte-e-atribuidos-a-outra-parte.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/riscos-controlados-por-uma-parte-e-atribuidos-a-outra-parte.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
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remanejamento de interferências21, existem estudos nossos mostrando como a 

distribuição desses riscos pode ser aperfeiçoada nos contratos de concessão e PPP. Seria 

importante considerar o resultado desses estudos na estruturação dos novos contratos; e 

 

3.4. Deixar claro que o atraso na emissão de licenças, autorizações e disponibilização de 

áreas22 necessárias à implantação e operação de projetos de infraestrutura gera direito de 

reequilíbrio do contrato em favor do concessionário, mesmo que a emissão dessas 

licenças e autorizações não seja de responsabilidade de órgãos e entidades que integrem 

o Poder Concedente, desde que o concessionário tenha agido com diligência.  

 

4. O processo de reequilíbrio dos contratos deve colocar as partes em condições econômicas e 

financeiras o mais semelhante possível às que tinham antes da ocorrência do evento causador 

do desequilíbrio do contrato: 

 

4.1. As partes têm direito a reequilíbrios completos (econômicos e financeiros) e somente por 

acordo entre as partes é admitido o reequilíbrio parcial ou incompleto do contrato;23 

 

4.2. Os reequilíbrios pela ocorrência de eventos que afetam econômica ou financeiramente 

uma das partes do contrato, mas que são riscos assumidos por outra parte do contrato 

deveriam se basear nas premissas de plano de negócios apresentado pelo concessionário 

e aprovado pelo Poder Concedente e/ou agência reguladora como condição de assinatura 

do contrato; e24 

                                                                                                                                                                                                
eBook, 2015, item II.3, disponível para download no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-

content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf.  
19 Vide “Riscos Ambientais em Concessões e PPPs”, in Mauricio Portugal Ribeiro, 20 Anos da Lei de Concessões & 

10 Anos da Lei de PPP - Viabilizando a Implantação e Melhoria de Infraestruturas para o Desenvolvimento 

Econômico-Social, Revolução eBook, 2015, item II.2, disponível para download no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf. 
20 Vide Mauricio Portugal Ribeiro, “Como lidar com o risco de financiamento de concessões e ppps em períodos de 

normalidade e de crise”, disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-

content/uploads/risco-de-financiamento-em-periodo-de-crise-4.pdf. 
21 Vide Mauricio Portugal Ribeiro, “Riscos de remoção, remanejamento e instalação de interferências e acidentes 

com interferências em concessões e PPPs”, disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-

content/uploads/distribuicao-de-riscos-de-remanejamento-de-interferencias-final-em-20-01-2015-publicado.pdf. 
22 Vide “Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibilidade política, e os 

Princípios do Equador”, in Mauricio Portugal Ribeiro, 20 Anos da Lei de Concessões & 10 Anos da Lei de PPP - 

Viabilizando a Implantação e Melhoria de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social, Revolução 

eBook, 2015, item II.3, disponível para download no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-

content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf. 
23 Vide Mauricio Portugal Ribeiro, “Reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP: reequilíbrio 

econômico (que não caracteriza reequilíbrio financeiro) e reequilíbrio financeiro (que não caracteriza reequilíbrio 

econômico)”, disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/reequilibrios-

incompletos.pdf. 
24 Vide “Erros e acertos no uso do plano de negócios e da metodologia do fluxo de caixa marginal”, in Mauricio 

Portugal Ribeiro, 20 Anos da Lei de Concessões & 10 Anos da Lei de PPP - Viabilizando a Implantação e Melhoria 

de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social, Revolução eBook, 2015, item II.5, disponível para 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/risco-de-financiamento-em-periodo-de-crise-4.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/risco-de-financiamento-em-periodo-de-crise-4.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/distribuicao-de-riscos-de-remanejamento-de-interferencias-final-em-20-01-2015-publicado.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/distribuicao-de-riscos-de-remanejamento-de-interferencias-final-em-20-01-2015-publicado.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/reequilibrios-incompletos.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/reequilibrios-incompletos.pdf
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4.3. Estabelecer consequências para o descumprimento dos prazos para decisão 

administrativa sobre pleitos de reequilíbrio, por exemplo, a possibilidade, como o fazem 

os contratos de concessão do Estado do Rio de Janeiro, de, em caso de silêncio da 

Administração Pública, o concessionário, mediante ampla divulgação aos usuários, 

praticar a tarifa que reequilibra o contrato.25 

 

5. A metodologia do fluxo de caixa marginal deve ser utilizada apenas para reequilíbrio de 

contratos de concessão para a inclusão de novos investimentos. Deve-se usar o plano de 

negócios como meio para reequilibrar o contrato em todos os outros tipos de eventos de 

desequilíbrio.26 

 

6. A programação da expansão da infraestrutura objeto da concessão ou da construção de novas 

infraestruturas deverá estar vinculada necessariamente ao atendimento de níveis de qualidade 

e quantidade estabelecidos pelo Poder Concedente, considerando estimativas de demanda 

que sigam as melhores técnicas que possam ser aplicadas no setor específico do projeto27: 

 

6.1. O objetivo dessa diretriz é evitar as expansões desnecessárias de infraestruturas exigidas 

nos contratos de concessão recentemente celebrados, apenas “para deixar um legado” 

nesses setores. 

 

7. Os subsídios públicos a serem realizados nesses projetos devem ser preferencialmente 

realizados por meio de pagamento direto em pecúnia do Poder Concedente ao 

Concessionário:  

 

7.1. O objetivo dessa diretriz é evitar as diversas formas de subsídios pouco transparentes 

que foram utilizados pelo Governo Federal nos últimos anos, como, por exemplo, 

                                                                                                                                                                                                
download no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-

lei-concessoes.pdf. 
25 Vide Mauricio Portugal Ribeiro & Denise Nefussi Mandel, “O atraso em reequilibrar contratos de concessão e 

PPP pode ser enquadrado como improbidade administrativa?”, disponível no seguinte link: 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-atraso-em-reequilibrar-concessoes-e-ppp-como-

improbidade-administrativa-publicado2-em-13-09-2015.pdf. Vide também Mauricio Portugal Ribeiro, “Pedaladas 

Contratuais”, disponível no seguinte link: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/mauricio-portugal-

ribeiro/pedaladas-contratuais.  
26 Vide “Erros e acertos no uso do plano de negócios e da metodologia do fluxo de caixa marginal”, in Mauricio 

Portugal Ribeiro, 20 Anos da Lei de Concessões & 10 Anos da Lei de PPP - Viabilizando a Implantação e Melhoria 

de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social, Revolução eBook, 2015, item II.5, disponível para 

download no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-

lei-concessoes.pdf. 
27 Mauricio Portugal Ribeiro, “Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser 

corrigidos”, item 5, disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-

precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf. 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-atraso-em-reequilibrar-concessoes-e-ppp-como-improbidade-administrativa-publicado2-em-13-09-2015.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-atraso-em-reequilibrar-concessoes-e-ppp-como-improbidade-administrativa-publicado2-em-13-09-2015.pdf
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/mauricio-portugal-ribeiro/pedaladas-contratuais
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/mauricio-portugal-ribeiro/pedaladas-contratuais
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf
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subsídios por meio do financiamento a custos abaixo dos de mercado, previsão de obras 

públicas na área da concessão, e participação de estatais no capital das SPEs;28 e 

 

7.2. Todos os subsídios públicos e compromissos de pagamento aos concessionários, 

inclusive aqueles implícitos no financiamento feito por entidades estatais, ou realizados 

por outros órgãos ou entidades estatais, devem ser evidenciados e analisados à luz das 

metas fiscais previstas nos anexos à LDO. O objetivo disso é aumentar a transparência e 

o controle sobre os subsídios dados em concessões e evidenciar o custo global da 

concessão para usuários e contribuintes, bem como seus impactos fiscais.29 

 

8.  Caso a União resolva fazer PPPs, estabelecer por lei que os pagamentos de aportes e 

contraprestações em PPPs federais serão classificadas como despesas financeiras e terão o 

mesmo grau de prioridade dos pagamentos da dívida mobiliária da União:30  

 

8.1. Isso tornaria desnecessária a existência de qualquer sistema de garantia de pagamento 

público da União e permitiria extinguir a parte da ABGF que seria montada para isso e 

também os fundos garantidores eventualmente existentes para dar garantias públicas em 

contratos de PPP.31 

 

9. Tornar o FAEP – Fundo de Apoio à Estruturação de Parcerias operacional para 

desenvolvimento de estudos de viabilidade para realização de desestatizações de interesse da 

União:32, 33 

                                                            
28 Mauricio Portugal Ribeiro, “Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser 

corrigidos”, itens 1, 2 e 3, disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-

content/uploads/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf.. 
29 Vide “Contabilização pública do aporte e da contraprestação em PPP e o seu controle fiscal”, in Mauricio 

Portugal Ribeiro, 20 Anos da Lei de Concessões & 10 Anos da Lei de PPP - Viabilizando a Implantação e Melhoria 

de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social, Revolução eBook, 2015, item V.1, disponível para 

download no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-

lei-concessoes.pdf; “Controles fiscais e PPPs: excluindo as PPPs que geram dívida do limite de despesas com PPPs 

de Estados e Municípios”, in Mauricio Portugal Ribeiro, 20 Anos da Lei de Concessões & 10 Anos da Lei de PPP - 

Viabilizando a Implantação e Melhoria de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social, Revolução 

eBook, 2015, item V.1, disponível para download no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-

content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf. 

Vide também os comentários aos artigos sobre limites de despesas com PPP, que integram o livro Mauricio Portugal 

Ribeiro & Lucas Navarro Prado, “Comentários à Lei de PPP – fundamentos econômico-jurídicos”, Malheiros 

Editores, São Paulo, 2007. 
30 Mauricio Portugal Ribeiro, “Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser 

corrigidos”, item 4, disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-

precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf  
31 Vide “Novo fundo garantidor de PPPs federais pode também ser utilizado por Estados e Distrito Federal: agora 

vai?”, in Mauricio Portugal Ribeiro, 20 Anos da Lei de Concessões & 10 Anos da Lei de PPP - Viabilizando a 

Implantação e Melhoria de Infraestruturas para o Desenvolvimento Econômico-Social, Revolução eBook, 2015, 

item II.5, disponível para download no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-

content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf. 
32 A recentemente anunciada extinção da EBP – Estruturadora Brasileira de Projetos e as dificuldades de estruturar 

projetos por meio de PMI – tanto pelas restrições econômico-financeiras atuais das empresas que costumavam 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/10-anos-lei-ppps-20anos-lei-concessoes.pdf
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9.1. Isso permitiria evitar as contratações de consultorias para modelagem de projetos de 

infraestrutura por meio de pregão, como tem feito o BNDES, de maneira a melhorar a 

qualidade da contratação. 

  

10. Invalidar nos contratos em curso e se omitir de incluir nos novos contratos de concessão 

mecanismos de regulação discricionária (por exemplo, o Fator X) sem o prévio 

estabelecimento dos pressupostos para a sua utilização e de metodologia detalhada para 

cálculo do seu impacto econômico-financeiro sobre os concessionários.34 

 

10.1. A metodologia para a aplicação de tais mecanismos deve estar prevista no 

contrato ou em regulamento disponibilizado aos potenciais participantes da licitação 

juntamente com o edital; e 

 

10.2. Alguns dos contratos recentemente firmados previram esses mecanismos em 

muitos casos sem estabelecer qualquer metodologia para sua aplicação, ou deixando 

variáveis-chave dessas metodologias para serem arbitradas pelas respectivas agências, o 

que cria relevante incerteza. 

  

 

 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2017 

                                                                                                                                                                                                
investir na estruturação desses projetos, quanto pela atmosfera de desconfiança da relação público-privado 

decorrente das revelações da Operação Lava a Jato – tornam necessário o desenvolvimento do FAEP para que o país 

tenha instrumento para estruturar projetos de participação privada em escala adequada para lidar com o baixo 

investimento em estoque e qualidade de infraestrutura. A equipe que geria o BNDES na época da aprovação da Lei 

do PPI resolveu não utilizar o FAEP. Por isso, apesar de ele estar previsto em lei, até o presente não foi estruturado. 

Esperamos que a gestão atual do BNDES seja mais lúcida que a anterior em relação à relevância do tema. 
33 Fernando Tavares Camacho e Bruno da Costa Lucas Rodrigues, “Estruturação de Projetos de Infraestrutura: 

Experiência Internacional e Lições para o Brasil”, 2014, já tinham notado que estruturação de projetos é um dos 

gargalos principais para o envolvimento de participação privada em infraestrutura e, portanto, para a realização dos 

investimentos necessários para o Brasil alcançar o patamar de investimentos de países comparáveis. Vide 

reportagem do Valor Econômico de 02/06/2017, que trata de tema já recorrente no setor de infraestrutura: a falta de 

projetos de boa qualidade. http://www.valor.com.br/brasil/4989870/governo-diz-que-ha-recursos-mas-faltam-bons-

projetos-de-transportes. Vide também reportagem de 2016, na qual Wellington Moreira Franco afirma também que 

falta projetos de boa qualidade no Brasil e anuncia que a EPL – Empresa de Planejamento e Logística S.A. se focará 

em estruturar projetos de infraestrutura adequadamente: 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=171009. 
34 Mauricio Portugal Ribeiro, “Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser 

corrigidos”, item 8, disponível no seguinte link: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-

precisa-mudar-no-pil-final-vf3.pdf . 
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