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Aperfeiçoamentos na distribuição de riscos



Risco de financiamento: o ideal 
seria trazer o fechamento do 
financiamento para antes da 

assinatura do contrato de 
concessão

• Experiência internacional é de reduzir esse risco trazendo a definição do financiamento para o momento 
anterior à assinatura do contrato de concessão

• Proponentes trazem os seus bancos

• As condições financeiras, técnicas e comerciais fazem parte da proposta submetida a diálogo competitivo

• Conveniência de migrar para a assinatura do contrato de concessão juntamente com o de financiamento, de 
modo a reduzir o risco de financiamento

• A experiência em torno da regra da eficácia do contrato de concessão apenas com o contrato de 
financiamento

• A importância de testar a regra de assinatura do contrato apenas quando estiver fechado o financiamento
• O problema do incentivo do Governo para tentar fechar com o vencedor do leilão e do banco para fechar com aquele que tem 

proposta com valor mais confortável para aprovação do financiamento



Risco de financiamento: se não 
anteciparmos o financiamento, será 
preciso melhorar a distribuição de 

riscos

• Quando os licitantes consideram em sua proposta o financiamento subsidiado, é impossível que o projeto se 
viabilize sem o financiamento subsidiado 

• Condições de financiamento disponibilizadas fazem, na prática, parte das condições do contrato

• Investidor não tem nenhum controle sobre as condições de financiamento, o que aponta para regras de reequilíbrio que 
considerem a taxa de retorno do investidor (e não do projeto)

• Necessidade de separar claramente os casos em que:

• O financiamento não fecha porque o projeto ou o investidor não cumpre com regras de enquadramento e aprovação do 
financiamento

• O financiamento não fecha porque há mudanças nas condições do financiamento ofertado antes da licitação  

• Dificuldade central: em situação em que as condições de financiamento (prazo e preço, convenants) são pré-
estabelecidos, o financiador quer ter discrionariedade pelo menos sobre variáveis de ajuste como:

• Alavancagem

• O dimensionamento das garantias  



Desapropriações e desocupações

• Desapropriação – aquisição forçada de áreas
• Legislação federal é focada apenas em perda de propriedade
• NBR 14.553

• Desocupação – remoção das pessoas que ocupam (muitas vezes 
irregularmente) as áreas
• Legislação federal trata como um problema de reintegração de posse
• A grande questão é social
• Necessidade de regrar nos contratos os procedimentos para realizar a 

desocupação
• Ideal seria ter cadastro econômico-social da população antes da 

realização da licitação

• Competência legislativa é federal



Desapropriações e desocupações

• Risco reputacional, tornou item não financiável
• É realizada com o capital mais caro da concessão

• Pode impactar alavancagem

• Risco de variação de preços dos imóveis

• Risco de atraso na emissão da DUP

• Risco de atraso na imissão de posse

• Como reequilibrar?
• Problema do reequilíbrio  econômico vs. financeiro e o impacto financeiro

• Importância de ter regra explícita estabelecendo o direito de reembolso

• Não esquecer de deixar responsabilidade de resolver as questões em torno dos imóveis públicos 
com o Poder Concedente

• Possibilidade de desapropriação vertical, para baixo

• Mas, é preciso autorização legislativa do ente governamental expropriante 



Desapropriações e desocupações:
Princípios do Equador

• Regras incidem indiretamente porque os bancos repassadores de recursos do BNDES são 
signatários

• BNDES não é signatário, mas se utilizar o sistema de repasses, os Princípios se aplicam

• As regras estabelecem compensações/benefícios muito superiores à lei brasileira para as 
populações atingidas

• As regras estabelecem procedimentos para transparência e participação dos atingidos mais 
complexos que as regras brasileiras

• Isso cria custos mais altos e exige prazos mais longos que quando as 
desapropriações/desocupações seguem lei brasileira



Instituições financeiras repassadoras
do BNDES

2013 2014 2015

Banco R$ MM

% dos 

empréstimos 

com recursos 

do BNDES

R$ MM

% dos 

empréstimo

s com 

recursos do 

BNDES

R$ MM

% dos 

empréstimo

s com 

recursos do 

BNDES

Financiamento direto 

do BNDES (sem 

repassador)

74.371 39 84.312 45 70.561 52

Banco do Brasil 29.521 16 23.527 13 14.101 10

Bradesco 17.456 9 14.056 7 8.071 6

Caixa Econômica 

Federal
6.499 4 5.962 3 4.913 4

Itaú BM 7.964 4 11.314 6 7.422 5

Santander 6.340 3 6.910 4 5.388 4

Total do 

financiamento por 

repasse

116.048 61 103.524 55 65.380 48

Total do BNDES 

somando 

financiamento direto 

e repasse

190.419 100 187.836 100 135.942.045.428 100



Cláusula do Galeão

2.5 Eventuais desocupações de áreas localizadas no sítio 
aeroportuário, em posse ou detenção de terceiros, prévias ou 
posteriores à celebração do Contrato, serão de integral 
responsabilidade da Concessionária, sem prejuízo do 
acompanhamento por representantes de órgãos públicos. 

2.5.1. A desocupação da área de Tubiacanga, se necessária à 
Concessão, deverá ser previamente justificada e, ainda, ser 
programada e implementada, assegurando-se às pessoas afetadas a 
sua oitiva prévia e, entre outras questões eventualmente acordadas 
entre as partes, a oferta de alternativa de habitação em áreas com 
sustentabilidade econômica e social. 



Desapropriações e desocupações –
preocupações principais

• É preciso sopesar em que casos faz sentido a transferência do risco de desocupação/desapropriação para o 
concessionário

• Áreas conflagradas com ocupação pelo tráfico ou problemas de segurança grave não devem ser transferidas para o 
concessionário

• Esse é um dos temas que muitas vezes afastam empresas internacionais

• É preciso estabelecer regras sobre como o concessionário tratará as pessoas atingidas pelo projeto de 
baixa renda e as populações vulneráveis

• As regras dos Princípios do Equador são bastante completas tanto da perspectiva material quanto da perspectiva 
procedimental

• É preciso que os estudos de viabilidade das concessões considerem custos e prazos compatíveis com o 
procedimento para desapropriação/desocupação adotado pelo contrato

• É preciso que as cláusulas sobre o tema transfiram para concessionários apenas os riscos que eles podem 
controlar

• Em regra não faz sentido transferir para o concessionário o risco de variação dos preços das áreas a serem desapropriadas

• Ou o risco de atraso do Poder Judiciário na imissão da posse



Remanejamento de interferências

• A responsabilidade por obter informações sobre interferências
• Faz sentido que seja parte da atividade de elaboração do anteprojeto ou projeto básico pelo Poder Público

• Envolve interface relevante com empresas interferentes tanto para obtenção de informação, 
quanto para alinhamento de como serão realizadas interferências

• Em alguns casos, o Poder Concedente tem mais facilidade de pressionar as empresas interferentes para praticar os 
atos necessários ao remanejamento

• O remanejamento geralmente é realizado pelas empresas detentoras das interferências
• Risco de cobrança de preços muito diferentes dos de mercado

• Risco de atrasos não controláveis pelo concessionário

• Estimar custo, estabelecer teto de custos e reequilibrar o concessionário por gastos acima desses custos

• Divisão de risco, supondo que há cadastro das interferências quando da licitação
• Custo e risco de acidentes com o remanejamento de interferências cadastradas são transferidas para o 

concessionário

• Custo e risco de acidentes com interferências imprevistas é risco do Poder Concedente

• Divisão de risco, supondo que não há cadastro das interferências
• Custo e risco de acidentes com o remanejamento de interferências cadastradas ou não cadastradas são objeto de 

“cap” a partir do qual o Poder Concedente assume os custos



Novas interferências

• Disciplinar procedimento para implantação de interferências

• Submissão de projeto executivo pelo potencial interferente ao concessionário 

• Análise, aprovação pela concessionário e submissão para autorização pelo Poder 
Concedente

• Utilização de método não destrutivo

• Possibilidade de cobrança pela atividade de análise



Aperfeiçoamentos relativos às regras de 
reequilíbrio



Reequilíbrio por fluxo de caixa 
marginal – limites técnicos

• Problema técnico de arbitrar a posteriori a taxa para tratamento do valor 
do dinheiro no tempo

• A referência para o valor da taxa de rentabilidade deve sempre se referir ao momento de 
investimento para a compensação por riscos que são atribuídos ao Poder Concedente

• A opção de realização de um investimento sob determinadas condições de 
risco/rentabilidade é tomada em um cenário em que a empresa tem outras opções de 
investimento

• Modificar a posteriori a sua taxa de rentabilidade é como tentar desfazer o passado

• Isso é mais questionável ainda quando essa taxa é arbitrada por uma agência em situação 
em que os mecanismos institucionais garantidores da sua independência estão 
combalidos



Reequilíbrio por fluxo de caixa marginal

• Para os riscos relativos aos investimentos e operação da infraestrutura 
previstos no contrato, seria melhor utilizar a metodologia tradicional do 
plano de negócios
• Os investimentos adicionais decorrentes da ocorrência de eventos que são risco atribuído ao 

Poder Concedente poderiam ser estimados com base em custos de mercado, ou em outra 
metodologia (SICRO ou outros sistemas quando aplicável)

• O contrato pode estabelecer que as referências de custo do plano de negócios são vinculantes 
apenas para definir o montante de investimentos realizados ou a serem realizados pelo 
concessionário, mas não para mensurar o custo adicional decorrente de eventuais ocorrências 
que são risco do Poder Concedente - isso eliminaria a preocupação sobre jogo de planilhas

• A taxa de rentabilidade a ser usada nos reequilíbrios seria aquela prevista no plano de 
negócios

• A preocupação da rentabilidade prevista no plano de negócios se converter em rentabilidade fixa, é uma 
preocupação que já foi resolvida pela exigência que o ponto de partida para o reequilíbrio é a distribuição de riscos 
contratual

• Se adotada a regra de assinatura do contrato de concessão após o fechamento financeiro, o 
plano de negócios para efeitos regulatórios pode ser o mesmo utilizado para fins de 
financiamento do projeto



Reequilíbrio por fluxo de caixa 
marginal

• Outros problemas criados pelo uso atual do fluxo de caixa marginal
• Múltiplos fluxos de caixa marginal 

• EVTE como referência para os reequilíbrios nos primeiros anos

• A dificuldade de reequilibrar nos casos de aumento do custo da obra

• A metodologia do fluxo de caixa marginal seria usada apenas para novos investimentos
• Ao invés de taxas de rentabilidade fixadas a posteriori pela agencia, achamos mais interessante 

estabelecer proxy em relação a taxa de mercado, como o fez a concessão da BR 116/324 e como o 
fez as recentes concessões do Estado de SP

• Quando o evento de desequilíbrio afetar as condições de financiamento do projeto, 
seria razoável que o reequilíbrio considerasse os impactos da alteração da 
alavancagem

• Exigência que os reequilíbrios sejam sempre completos, não apenas econômicos, mas 
também financeiros 



Nova regra sobre os limites da mutabilidade 
contratual



Nova regra sobre limites
à mutabilidade contratual

• Alteração introduzida pelo artigo 22 da Lei Federal no 13.448/17: fim dos limites 
quantitativos para alteração contratual (afastada a incidência dos §§ 1o e 2o do art. 65 da Lei 
no 8.666)
• Mudança há muito defendida por especialistas

• Não fazia sentido aplicar os limites de alteração contratual da 8.666 aos contratos de concessão e PPP por conta 
das incertezas decorrentes dos prazos extensos 

• Necessidade de maior flexibilidade ao gestor para adequação dos contratos de parceria às demandas técnicas, 
sociais, tecnológicas, etc. 

• Particularidade da dinâmica de construção e operação do ativo pelo mesmo player

• Fim da questão sobre valor do contrato (muitas vezes inflacionado para equacionar limites à mutabilidade 
contratual)

• Mas então não haveria limites à mutabilidade dos contratos de parceria?
• Sim, há limites qualitativos, mas que só podem ser aferidos caso a caso



Nova regra sobre limites
à mutabilidade contratual

• Parâmetros 

• Alteração deve ser necessária para se atingir o interesse público que motivou a 
contratação 

• Avaliação da relação de custo-benefício

• Situações de premência

• Economicidade e eficiência

• Preservação da natureza do objeto contratual
• Impedir o desvirtuamento do contrato original

• Não pode haver violação à exigência de licitação prévia e ao princípio da vinculação objetiva ao instrumento convocatório

• Preservação da equação econômico-financeira do contrato e dos direitos do contratado  
• Necessidade de assegurar a viabilidade de adimplemento do objeto, pelo concessionário

• Considerar capacidade de investimento vs. prazo, financiabilidade, liquidez, etc. 



Nova regra sobre limites
à mutabilidade contratual

• E o concessionário pode se recusar a aceitar a alteração contratual?
• O artigo 22 não acabou com os poderes exorbitantes da Administração Pública

• Parâmetro legal da obrigação do privado de aceitar a alteração unilateral: impossibilidade de 
reequilíbrio incompleto (que, por conta do art. 58 da 8.666/93, deveria requerer sempre o 
acordo entre as partes)

• Desde que o reequilíbrio seja tanto econômico quanto financeiro, o concessionário não poderia 
se recusar 

• Importância de regular esses temas nos novos contratos
• Como são questões que geralmente surgem apenas após certo tempo de execução contratual, 

não costumam ser muito debatidas durante a modelagem

• Amparo legal: Art. 23, V, da Lei 8.987/95, “São cláusulas essenciais do contrato de concessão as 
relativas: (…) V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, 
inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e 
conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;”



Nova regra sobre limites
à mutabilidade contratual

• Importância de regular esses temas nos novos contratos (cont)
• Faz sentido o contrato estabelecer limites quantitativos e/ou qualitativos às alterações? 

• Interessante estabelecer parâmetros da obrigação do privado de aceitar alterações unilaterais 
pela Administração Pública (troca de investimentos e novos investimentos)

• Mas cravar limites exatos pode engessar (ex. das concessões rodoviárias do ESP, que 
estabeleceram limite para novos investimentos de 15% do montante inicial total de 
investimentos, de acordo com os valores definidos no EVTE) redação

• Caso Concer Nova Subida da Serra
• Embora não tenha invocado limites à alteração contratual, TCU aplicou lógica da 8.666 à 

concessão: novo investimento não poderia ser reequilibrado por indenização, sem previsão 
orçamentária 

• Importância de imprimir nova cultura que afaste as regras da 8.666 quando incompatíveis com a 
lógica das concessões



Aperfeiçoamentos relativos às regras de 
extinção antecipada e transferência da 

concessão ou do controle da concessionária



Extinção antecipada do 
contrato de concessão

• Caducidade: Necessidade de definição clara no contrato:
▪ das hipóteses de cabimento: especificação do art. 38, §1º, da Lei 8.987/95: 

 Tanto os contratos de Rodovias da 3ª Etapa quanto dos aeroportos de POA, SSA, FLN e FOR especificam hipóteses 
de caducidade.

▪ do procedimento para sua aplicação (art. 38, § § 2º a 4º, da Lei 8.987/95):  
o Comunicação detalhada à concessionária dos descumprimentos, dando-lhe prazo de cura;
o Instauração de processo administrativo para: 

• verificação e comprovação da inadimplência da concessionária; e 
• cálculo da indenização eventualmente devida; e

o Declaração da caducidade por decreto do poder concedente.
Experiência da ANTT em processos de caducidade
Contratos dos aeroportos de POA, SSA, FLN e FOR preveem declaração de caducidade pela ANAC.

• Rescisão judicial pela concessionária:
▪ Problema: “os serviços prestados (...) não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a 

decisão judicial transitada em julgado” (art. 39, parág. único, Lei 8.987/95).
 Contratos de Rodovias da 3ª Etapa e dos aeroportos de POA, SSA, FLN e FOR não tratam o problema.

▪ Proposta:
o Submissão à arbitragem das questões de mérito referentes à configuração das hipóteses de rescisão do contrato 

pela concessionária;
o Previsão contratual da competência do Tribunal Arbitral para estabelecer condições de prestação do serviço  a 

partir da instauração da arbitragem, inclusive quanto aos níveis de serviço e remuneração da concessionária. 



Extinção antecipada do 
contrato de concessão

• Problemas comuns aos casos de extinção antecipada do Contrato:

▪ Indenização:

o A adequada compreensão do comando legal requer a definição de ao menos cinco termos: 

“(...) indenização das parcelas dos [1] investimentos [2] vinculados a [3] bens reversíveis, ainda [4] não
amortizados ou depreciados, que tenham sido [5] realizados com o [6] objetivo de garantir a continuidade
e atualidade do serviço concedido” (art. 36 da Lei 8.987/95).

Contratos de Rodovias da 3ª Etapa e dos aeroportos de POA, SSA, FLN e FOR não tratam do problema.

Experiência da ANTT em processos de caducidade

o O que pode ser incluído além dos “investimentos não amortizados ou depreciados em bens 
reversíveis”, nos casos de encampação ou de rescisão judicial de iniciativa da concessionária?

Contratos de Rodovias da 3ª Etapa e dos aeroportos de POA, SSA, FLN e FOR contemplam outros itens na 
indenização no caso de encampação: saldo devedor com financiadores, investimentos realizados com capital 
próprio para o cumprimento de obrigações contratuais não amortizados, custo de desmobilização, encargos e 
ônus decorrentes de rescisões com terceiros. 



Extinção antecipada do 
contrato de concessão

• Problemas comuns aos casos de extinção antecipada do Contrato:

▪ Indenização:

o Cálculo da indenização: 
• Entidade responsável pelo cálculo: Agência Reguladora? Judiciário? Tribunal Arbitral?
• Necessidade de obediência ao disposto nas normas de contabilidade brasileiras e à regulamentação setorial 

que as incorpora aos serviços públicos concedidos:
₋ Lei 11.638/07 - marco inicial para a convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas 

internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. 
₋ Lei 12.249/10 – competência do Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) para editar normas contábeis no 

Brasil. 
₋ Resolução CFC 1.055/05 criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e a ele delegou a atribuição de 

estudar, pesquisar, discutir, elaborar e deliberar sobre o conteúdo e a redação de pronunciamentos técnicos.
₋ Interpretação Técnica ICPC01 e Orientação Técnica OCPC 05 – adaptação da IFRIC 12.
₋ Deliberação CVM 654/10 - torna obrigatória a aplicação da OCPC 05 para as companhias abertas que possuem 

contratos de concessão com o poder público. 

• Indenização à concessionária = compensação pela perda do seu direito de cobrar tarifa aos usuários: 
₋ deve ser calculada pelo valor não amortizado do ativo intangível da concessionária. Caso a concessionária não 

tenha iniciado a cobrança de tarifa, deve-se considerar também o valor das despesas operacionais não ativadas.
₋ Referência deve ser o balanço patrimonial da concessionária

 Contratos de Rodovias da 3ª Etapa e dos aeroportos de POA, SSA, FLN e FOR não tratam do problema. Lei 
13.448/17 admite submissão do cálculo da indenização à arbitragem no caso de relicitação/extinção amigável (art. 
15, III).



Extinção antecipada do 
contrato de concessão

• Problemas comuns aos casos de extinção antecipada do Contrato:

▪ Procedimentos de transição para assunção por nova concessionária ou retomada pelo 
poder concedente:

o É preciso disciplinar o comando legal:

“Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente” (art. 35, § 2º, Lei
8.987/95).

Contratos de Rodovias da 3ª Etapa reproduzem o texto legal. Contratos dos aeroportos de POA, SSA, FLN e FOR 
procuraram disciplinar o processo de transição, em especial no caso de extinção por decurso do prazo da 
concessão.

o Sistema de controle dos bens reversíveis: É conveniente especificar bens e sistemas de controle, 
que podem ser diferenciados de acordo com características dos bens.

 Contratos de Rodovias da 3ª Etapa remetem a regulamento da ANTT. Contratos dos aeroportos de POA, SSA, FLN 
e FOR procuraram disciplinar os elementos básicos do controle dos bens reversíveis (informações constantes do 
inventário, autorização prévia do poder concedente para se desfazer de bem reversível).



Transferência da 
concessão ou do controle 

da concessionária
• Anuência:

▪ Especificação do art. 27 da Lei 8.987/95:

“A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente 
implicará a caducidade da concessão”.

▪ Ato vinculado ao atendimento dos requisitos legais e contratuais.

 Contratos de Rodovias da 3ª Etapa não diferenciam casos de alteração do controle direto ou indireto. Contratos dos 
aeroportos de POA, SSA, FLN e FOR exigem, expressamente, a anuência prévia da ANAC mesmo no caso de alteração do 
controle indireto da concessionária.

• Requisitos legais para transferência e seu atendimento:

▪ Especificação e modulação dos requisitos do art. 27, § 1º, da Lei 8.987/95:

“I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à 
assunção do serviço; e II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor”.

 Contratos de Rodovias da 3ª Etapa restringem transferência antes da conclusão das obras de duplicação à “insolvência 
iminente” da concessionária. Contratos dos aeroportos de POA, SSA, FLN e FOR exigem anuência da ANAC à redução da 
participação do Operador Aeroportuário a menos de 15% e estabelecem regime mais rígido de interferência da ANAC nas 
operações societárias nos primeiros 5 anos.



Outros aperfeiçoamentos institucionais



Necessidade de reformar agências

• Como evitar que elas voltem a ter diretores interinos em um Governo 
futuro?

• Como dar a agência autonomia orçamentária verdadeira?

• Como dar à agência autonomia administrativa?

• Contratações não devem ter que passar pelo Ministério do Planejamento

• Possibilidade de contratação de pessoas em regime de CLT? Qual a justificativa de 
todos estarem submetidos ao regime jurídico único?

• Como dar limites aos órgãos de controle que tomam decisões de natureza 
regulatória em lugar das agências?

• Ex.: a decisão que exigiu adoção do fluxo de caixa marginal pela ANTT



Necessidade de desenvolver novos 
instrumentos para estruturar 

projetos

• A contratação por pregão parece inadequada
• Além do processo ser longo, há sinais que os contratados não serão os mais adequados

• A supervisão será voltada para conferência do cumprimento das exigências formais? Ou 
se formará um time para conduzir de fato as modelagens?

• EBP será provavelmente extinta em 2018
• A decisão do TCU sobre a relação entre EBP e BNDES

• Dificuldade para realização de projetos para a União

• Impactou a discussão sobre continuidade

• Necessidade de tornar operacional o FAEP 

• Outra possibilidade seria dar ao BNDES a possibilidade de contratar por regra 
simplificada aprovada por Decreto
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