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Recentemente o artigo 22, da Lei Federal n° 13.448/17 afastou a aplicação aos 

contratos de concessão e PPP dos §§ 1° e 2° do artigo 65, da Lei Federal n° 

8.666/93 (“Lei 8.666”). 

Os referidos dispositivos da Lei 8.666 tratam dos limites quantitativos para 

alteração dos contratos administrativos. Como já notou Gabriela Engler em artigo 

recentemente publicado,1 a melhor doutrina jurídica já entendia que esses textos 

legais eram inaplicáveis aos contratos de concessão e PPP, por serem 

incompatíveis com a lógica econômica desses contratos.2-3 Contudo, as nossas 

burocracias continuavam a aplica-los, em geral por temor de que os órgãos de 

controle tivessem entendimento diverso. 

Os limites quantitativos previstos nos §§ 1° e 2° do artigo 65, da Lei 8.666, por 

um lado, impediam alterações superiores a 25% do valor inicial atualizado do 

                                                           
1 Pinto, Gabriela M. Engler. A revolução silenciosa: o fim dos limites à mutabilidade dos contratos de 

concessão, Revista Colunistas, n° 369, 2017, disponível em 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/gabriela-miniussi-engler-pinto/a-revolucao-silenciosa-o-

fim-dos-limites-a-mutabilidade-dos-contratos-de-concessao. 
2 O artigo 18 da Lei n° 8.987/95 diz que o edital de licitação de concessão deve observar “...no que 

couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos...”. Esse 

dispositivo é aplicável tanto as concessões administrativas quanto às patrocinadas em virtude do artigo 

11, da Lei 11.079/04.  
3 Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Prado explicaram as razões da incompatibilidade com os contratos de 

concessão ou PPP do limite quantitativo de alteração dos contratos administrativos estabelecido na Lei 

8.666/93. Cf.: Mauricio Portugal Ribeiro & Lucas Navarro Prado, Alteração de contratos de concessão e 

PPP por interesse da administração pública: problemas econômicos, limites teóricos e dificuldades reais, 

publicado na revista luso-brasileira RCP – Revista de Contratos Públicos, vol. 02, nº 02, set./fev. 2012, 

Editora Forum, Belo Horizonte. 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/gabriela-miniussi-engler-pinto/a-revolucao-silenciosa-o-fim-dos-limites-a-mutabilidade-dos-contratos-de-concessao
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/gabriela-miniussi-engler-pinto/a-revolucao-silenciosa-o-fim-dos-limites-a-mutabilidade-dos-contratos-de-concessao


contrato. Por outro lado, obrigavam o contratado a aceitar alterações unilaterais 

da Administração Pública de até 25% do valor atualizado do contrato.  

Em contratos de concessão e PPP, é bastante comum alterações para inclusão de 

novos investimentos não previstos no contrato originário. Apesar disso, a ideia de 

que o Poder Concedente poderia, a qualquer tempo, exigir novos investimentos 

que aumentassem o valor do contrato em até 25% sempre nos pareceu 

completamente incompatível com a natureza desses contratos e, portanto, 

inaplicável a eles, em virtude do art. 18, caput e do artigo 23, inc. V,4 ambos da 

Lei Federal no 8.987/95. Para cumprir o interesse público, o Poder Concedente 

sempre pode, contudo, no nosso entendimento, incluir novos investimentos, 

inclusive que aumentem o contrato em mais que 25%, desde que isso fosse aceito 

pelo concessionário.5  

Aliás, em concessões e PPPs, a inclusão de novos investimentos na prática é 

sempre objeto de negociação entre as partes – e não uma exigência seca, balizada 

apenas pelas normas legais e/ou contratuais.  

Apesar disso, continua sendo importante, especialmente diante da nova 

legislação, saber se poderia o concessionário opor-se à inclusão de novos 

investimentos no contrato. E, em caso positivo, em que circunstâncias. 

Podemos tomar como ponto de partida para a resposta ao questionamento 

levantado a afirmação de Gabriela Engler, realizada em artigo já citado, de que é 

possível a exigência pelo Poder Concedente de novo investimento do 

concessionário em qualquer valor, desde que cumpridos os limites qualitativos6 

para alteração do contrato e desde que realizado o “reequilíbrio completo” do 

contrato de concessão ou PPP. Contudo, é necessário explicar o que significa o 

reequilíbrio completo de um contrato de concessão e PPP. 

Os conceitos de reequilíbrio completo e de reequilíbrio incompleto não existiam 

na nossa doutrina jurídica até recentemente. Mauricio Portugal Ribeiro publicou 

em 2015 artigo7 que elencava exemplos de situações em que ocorriam 

reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP, isto é, reequilíbrio 

apenas econômico ou reequilíbrio apenas financeiro. O nosso ordenamento, 

todavia, assegura ao concessionário o direito, em qualquer hipótese, ao 

reequilíbrio completo, econômico e financeiro do contrato. 

                                                           
4 Esse inciso permite que o contrato de concessão discipline os “...direitos, garantias e obrigações do 

poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura 

alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos 

equipamentos e das instalações;”. O nosso entendimento sempre foi que esse dispositivo, que remete ao 

contrato a definição das regras sobre a sua alteração sempre afastou a aplicação aos contratos de 

concessão e PPP dos §§ 1° e 2°, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
5 Subjacente a essas reflexões reside uma questão maior, sobre a dimensão dos poderes exorbitantes da 

Administração Pública nos contrato de concessão e PPP. Este tema será objeto de outro artigo. 
6 Esses limites estão devidamente tratados no artigo já citado de autoria de Gabriela Engler. 
7 Ribeiro, Mauricio Portugal. Reequilíbrios Incompletos de Contratos de Concessão e PPP: reequilíbrio 

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

reequilíbrio econômico), disponível em http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-

content/uploads/reequilibrios-incompletos.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


Nesse contexto, é relevante perguntar: o que significa dizer que o concessionário 

tem direito ao reequilíbrio completo para efeito de permitir a exigência pelo 

Poder Concedente de novos investimentos relevantes em contratos de concessão 

e PPP? 

A realização de novos investimentos requer que o concessionário tenha liquidez 

para realiza-los. Supondo que o concessionário foi constituído sob a forma de 

SPE – Sociedade de Propósito Específico, essa liquidez pode ser produto de 

geração de caixa operacional, aportes de capital próprio dos acionistas (que pode 

ter diversas fontes, dividendos distribuídos para o acionista em virtude de lucros 

em outras concessões, financiamento corporativo do acionista etc.) e de obtenção 

de dívida adicional (capital de terceiros) pelo concessionário.  

Nos casos em que o concessionário tem capacidade adicional de endividamento 

ou que os seus acionistas têm liquidez suficiente para realizar esses investimentos 

e estejam dispostos a fazê-lo e a ter o contrato reequilibrado, por exemplo, 

apenas por aumento de prazo, o problema do reequilíbrio completo não se 

apresenta. Isso porque, nesse caso, o concessionário e seus acionistas têm 

condições de realizar o investimento e estão de acordo em obter um reequilíbrio 

incompleto, isto é, um reequilíbrio meramente econômico (aumento de prazo, 

com manutenção da taxa de retorno da concessão), ficando o concessionário e 

seus acionistas responsáveis por equacionar o problema financeiro (obtenção da 

liquidez necessária a promover o investimento).  

Da perspectiva jurídica, isso significa a concordância do contratado com a 

alteração das cláusulas econômico-financeiras e monetárias do contrato de 

concessão, nos termos do artigo 58, § 1° da Lei 8.666. Ou seja, é possível a 

inclusão de novos investimentos em contratos de concessão e PPP que atendam 

aos limites qualitativos, sem a realização do reequilíbrio completo do contrato, 

desde que o concessionário concorde com o reequilíbrio incompleto. 

Considere-se, todavia, uma situação em que o concessionário esteja com toda a 

sua capacidade de endividamento tomada, o que ocorre muitas vezes nos 

primeiros anos da concessão e que seus acionistas também estejam sem liquidez 

e sem capacidade de endividamento adicional, por qualquer motivo, por 

exemplo, porque acabaram de realizar um novo ciclo de investimentos.  

Nesse caso, nem o concessionário nem os seus acionistas teriam condições de 

mobilizar o capital necessário para realizar os investimentos adicionais 

pretendidos pelo Poder Público, a não ser que o acionista encontre um novo sócio 

apto a aportar recursos no concessionário, o que é sempre algo incerto e que 

depende de uma série de variáveis não controladas pelo concessionário e por seus 

acionistas. Nesse contexto, entendemos que, enquanto não houver uma proposta 

de reequilíbrio contratual completo, o concessionário poderia recusar-se a 

realizar os novos investimentos pretendidos pelo Poder Público. 



A pergunta subsequente a ser feita é: o que significa a realização do reequilíbrio 

completo que permitiria que o Poder Concedente exigisse do concessionário a 

execução do novo investimento? 

A resposta é simples: a única forma de fazer isso é pagar ao concessionário ao 

longo da realização dos investimentos, seja por medição ou por etapa de 

investimento, conforme pactuado entre as partes. Como o concessionário e o seu 

acionista não têm condições de obter a liquidez necessária à realização do 

investimento, para que o Poder Concedente exija a execução do investimento, o 

reequilíbrio tem que ser completo, ou seja, tem que contemplar não apenas o 

aspecto econômico (manutenção da taxa interna de retorno estimada), mas 

também, financeiro, isto é, viabilizar a obtenção da liquidez necessária à 

consecução do investimento.  

É importante observar que o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato em 

virtude de alteração unilateral é um direito do concessionário. Por isso, a 

compensação econômico-financeira pelo desequilíbrio causado no contrato por 

uma alteração unilateral configura dívida contratual. Essa dívida pode ser quitada 

por meio de qualquer das formas em direito admitidas, inclusive pelo pagamento 

em numerário (forma por excelência de cumprimento de obrigações contratuais) 

a medida em que evolua o investimento, ou por indenização pelos investimentos 

realizados.  

A outra possibilidade seria a exclusão do contrato de investimentos já previstos 

que se realizariam no mesmo cronograma do novo investimento. A substituição 

dos investimentos previstos pelos novos investimentos, com cronograma de 

desembolso semelhante, de fato reequilibraria o contrato de forma perfeita, 

econômica e financeiramente. Mas – supondo que o investimento previsto no 

contrato já é objeto de contrato de financiamento – seria provavelmente 

necessária a anuência dos financiadores para substituir o investimento previsto 

no contrato pelo novo investimento. Se a anuência dos financiadores for obtida, 

essa substituição de investimentos configuraria um reequilíbrio completo do 

contrato, pois equacionaria tanto o desequilíbrio econômico (manutenção da taxa 

de retorno de referência do projeto), quanto o desequilíbrio financeiro – a 

necessidade de liquidez para realização do investimento. 

Considere-se, agora, a seguinte situação: os acionistas do concessionário estão 

líquidos e têm condições de realizar o novo investimento que o Poder 

Concedente pretende incluir no contrato. Todavia, no momento em que o Poder 

Concedente toma a decisão de inclusão, o acionista do concessionário entende 

que existem outras opções de investimento mais interessantes da perspectiva da 

relação risco/retorno que o novo investimento a ser incluído no contrato de 

concessão ou PPP, e, por essa razão, decide não equacionar financeiramente a 

realização do investimento que o Poder Concedente pretende exigir. Nesse caso, 

também, o Poder Concedente tem obrigação de equacionar o reequilíbrio 

econômico e financeiro do contrato. 



Enfim, exigir que o concessionário esteja sempre disponível para equacionar 

financeiramente a realização de eventuais novos investimentos incluídos no 

contrato pelo Poder Concedente seria o mesmo que exigir que o concessionário e 

seus acionistas mantivessem capital (liquidez) sob reserva para tanto. Isso 

aumentaria desnecessariamente o custo financeiro do projeto, o que impactaria 

diretamente o custo da tarifa para os usuários ou da contraprestação para o 

Estado e, portanto, para os contribuintes. Seria algo claramente ineficiente em 

vista do alto custo de manter capital ocioso, particularmente capital próprio dos 

acionistas cujo custo é em regra muito maior que o custo do próprio Poder 

Concedente se endividar, quando da necessidade de realizar o novo investimento, 

para equacionamento das exigências de liquidez para a sua realização.8  

Em conclusão, entendemos que, observados os demais limites qualitativos 

aplicáveis à mutabilidade contratual, o concessionário poderia opor-se à inclusão 

de novos investimentos, exceto no caso de reequilíbrio completo, isto é, tanto 

econômico quanto financeiro, do contrato de concessão. 

 

                                                           
8 Para uma estimativa da diferença do custo de capital para a concessionária e do custo de endividamento 

do Poder Concedente, vide o seguinte artigo: RIBEIRO, Mauricio Portugal e MANDEL, Denise Nefussi. 

O atraso em reequilibrar contratos de concessão e PPP pode ser enquadrado como improbidade 

administrativa? Disponível em 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  
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