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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo o estudo e o aprofundamento de todo 

o arcabouço jurídico pertinente à extinção dos contratos de concessão de serviço 

público, bem como a viabilidade de prorrogação desses mesmos contratos. Busca-

se verificar as formas de extinção, os mecanismos criados por lei para tanto e as 

consequências que se apresentam no momento posterior a extinção do contrato. 

Também visa apresentar e organizar todas as alternativas que são postas à 

Administração Pública quando do encerramento do contrato de concessão como 

meio de manter a prestação dos serviços públicos de forma adequada, mister 

definido por força Constitucional. Para tanto primeiro é preciso verificar as minúcias 

do próprio contrato de concessão, definindo seu objeto e suas cláusulas 

fundamentais, sem o que não é possível a compreensão completa do tema. Após, já 

conhecendo das premissas contratuais, é necessário passar à verificação das 

formas que pode se dar sua extinção e quais as causas delas, com os respectivos 

reflexos nos direitos do prestador dos serviços, bem como do Poder Concedente. 

Finalmente, conhecendo as formas de extinção do contrato, é preciso realizar a 

análise da forma de continuidade da prestação dos serviços públicos, passando 

pelas hipóteses de prorrogação do próprio contrato já firmado, até o repasse dessa 

obrigação para órgãos ou entidades da Administração Pública ou através da 

realização de nova seleção de concessionária por via licitatória, qual o instrumento 

apto a propiciar a seleção da melhor proposta e a escolha do melhor proponente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO; EXTINÇÃO DE 

CONTRATO DE CONCESSÃO; PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis has as an object the study and deepening of the entire legal framework 

regarding the extinction of public service concession contracts and, also, the 

possibility of prorogation of these agreements. The goal is to identify the forms of 

termination, the mechanisms established by law to do so, as well as the 

consequences that present themselves right after the extinction of the contract. It 

also intends to present and organize all the possibilities that are available to the 

Public Administration at the conclusion of a concession pact, in order to maintain the 

provision of an adequate public service, as defined by constitutional force. Therefore, 

first it’s necessary to verify all the details of the concession contract, defining its 

purpose and its fundamental clauses, without which it’s inconceivable to have 

complete comprehension of the subject. Afterwards, aware of the contractual 

assumptions, it’s feasible to discriminate the ways that the contract can be extinct 

and its causes, with the respective reflection in the rights of the service provider, as 

well as the granting authority. Finally, knowing the forms of contract termination, it´s 

mandatory to analyze how the provision of public services might continue; from the 

possibility of extending the same contract already in place, to the transfer of this 

obligation to agencies or government entities or, even, the event of a new process of 

selection of a concessionaire, through bidding, which is the instrument able to 

provide the specific choice of best proposal and best bidder. 

 

KEYWORDS: public service concession contracts; extinction of public service 

concession contracts; prorogation of public service concession contracts. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Já é intrínseco do ser humano, ainda mais em tempos modernos onde 

impera o imediatismo e a exigência do agora, a despreocupação ou a pouca 

importância que é dada para o futuro. 

Ditos populares brasileiros como “o futuro a Deus pertence” confirmam a 

afirmação acima, mas nem só de sabedoria mundana se faz essa constatação, pois 

John Maynard Keynes, renomado pensador e economista, também desfazia da 

preocupação com o futuro na assertiva “a longo prazo, estaremos todos mortos”. 

Porém, em algum momento o futuro há de chegar e se tornará o presente 

e os problemas antes imaginados distantes e com o quais se lidou de maneira 

protelatória, se tornarão prementes e urgentes, sendo necessária a buscar de uma 

alternativa ou solução que por vezes teria sido muito mais fácil, e menos tormentosa, 

se houve uma preparação para a chegada daquilo que é inevitável. 

Esse é justamente o mote deste trabalho, antecipar e se preparar para 

aquilo que certamente será alcançado em algum momento, que é o fim de um 

contrato de concessão de serviço público. 

Poucas espécies de contrato possuem, normalmente, uma duração tão 

longa quando um contrato de concessão de serviço público, que em muitos países 

atingem uma centena de anos, e no Brasil ultrapassam com certa regularidade os 15 

ou 20 anos de duração. 

Certo de que o contrato de concessão, assim como praticamente todos os 

outros tipos de contrato, um dia se encerrará, é preciso estar preparado para esse 

momento e para tomar as decisões que forem necessárias para garantir a 

continuidade prestação do serviço público, algo que também pode ser tomado como 

uma certeza, de que o serviço público continuará a ser público ou, no mínimo, de 

interesse de algum cidadão que dele necessitará. 

Para isso, planejamento é fundamental, bem como conhecer as 

alternativas que são atribuídas através das normas jurídicas existentes, as 

disposições editalícias e as cláusulas contratuais. 

Sem que se saiba o que pode ser feito, porque pode ser feito, de que 

forma pode ser feito e quais as consequências da adoção de cada uma das 
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alternativas existentes, não há meios de garantir que a opção escolhida foi ou será 

realmente a melhor possível. 

Assim, busca-se ao longo do trabalho esmiuçar um contrato de 

concessão, conhecendo seu conteúdo, as cláusulas obrigatórias e as obrigações 

assumidas por cada parte integrante do contrato, nisso incluindo o terceiro que não 

faz parte da relação contratual, mas é beneficiado por ela, que é o usuário de 

serviço público. 

Após a compreensão do contrato e sua estrutura, passe-se então às 

formas de extinção dele, que embora estejam descritas nominalmente em Lei, 

possuem vasto conteúdo e que carece de aprofundamento teórico e até prático no 

universo jurídico brasileiro, pois são pouquíssimos os casos de contratos de 

concessão firmados sob a égide da atual Lei de Concessões que se encerraram, 

podendo ser citados os contratos de concessão de rodovias do Estado do Rio 

Grande Sul. 

Caso novo também se apresentou recentemente com a concessão de 

prestação de serviços relacionados à energia elétrica, que embora prestes a serem 

encerrados, com o advento de nova legislação, foram prorrogados pela segunda 

vez. Porém esses contratos possuem a particularidade de terem sido firmados 

anteriormente a edição de Lei nº. 8.987/1995, o que força a realização de uma 

analise mais ampla do caso, até como forma de estabelecer parâmetros a serem 

utilizados quando do encerramento de outros que já tenham sido formulados nos 

moldes da Lei de Concessões. 

Por derradeiro, previamente ou após a extinção do contrato de concessão 

a adoção de algumas medidas se faz necessário, seja com vistas a realizar a 

prorrogação dele, quando e se for possível, hipóteses que serão também abordadas 

ao longo do trabalho, ou então quais as outras formas possíveis e suficientes para 

garantir a continuação da prestação dos serviços públicos anteriormente concedidos 

e a quem cabe ou poderá ser repassada tal obrigação. 

O fio condutor desse trabalho está relacionado com direitos, deveres e 

obrigações de todos os envolvidos na relação contratual quando do momento 

exatamente anterior e o posterior ao seu encerramento. Busca-se verificar quais as 

garantias e limitações que cada integrante irá enfrentar perante a proximidade do fim 

do contrato de concessão, vinculando-se a pesquisa e desenvolvimento do tema aos 
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limites do poder econômico, que nem sempre estará ao lado do particular e também 

não é soberano sobre direito e garantias alheios. 

Toda a exposição que será feita, terá como base a verificação, 

principalmente, da legislação brasileira, da doutrina pátria e com consulta a 

jurisprudência, embora se reconheça, previamente, que são poucas, em razão da 

escassez de situações fáticas, porém valiosas as decisões oriundas do Poder 

Judiciário.  
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1. O CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

A um termo, pacto ou acordo de vontades, feito por escrito, pressupondo 

uma relação bilateral, comumente dá-se o nome de contrato. Aqui não importam 

todas as espécies de contratos e suas subcategorias, mas somente uma em 

específico, o contrato de concessão, espécie de contrato administrativo – nisso 

compreendidas todas as características inerentes a esse tipo contratual, regido pelo 

Direito Público, com a marcante presença das prerrogativas extraordinárias 

conferidas a Administração Pública - que é firmado entre o que é denominado Poder 

Concedente, que será invariavelmente um dos entes federativos – no caso 

brasileiro, a União, Estado, Distrito Federal ou Município -, e um particular, que é 

aquele a quem a obrigação da oferta do serviço está sendo delegada, afetando 

diretamente a população em geral, beneficiária da prestação ou disponibilização dos 

serviços públicos, que, individualmente considerada, é identificada como usuária (o) 

de serviço público, formando, então, uma relação tríplice indissociável entre Poder 

Público, concessionário prestador do serviço público e individuo usuário do serviço 

ofertado. 

Além dos envolvidos na relação contratual, o contrato de concessão 

possui outras particularidades que o distingui dos demais contratos administrativos, 

sendo que os aspectos mais relevantes se referem ao seu objeto e seus requisitos, 

que serão mais bem esmiuçados na sequência.  

 

 

1.1 O OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

Provavelmente a principal característica de um contrato de concessão, 

enquanto subespécie de contrato administrativo seja o seu objeto, pois quando se 

estiver defronte com esse tipo de contrato certamente será visualizado o repasse da 

prestação de um serviço público, que inicialmente é de competência e obrigação do 

próprio Poder Público, a um particular, que por sua conta e risco, como expresso em 

Lei, se responsabilizará, durante lapso temporal definido, pela prestação desse 

serviço concedido. 
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Tem-se então que o objeto do contrato de concessão é a própria 

prestação de um serviço público. Disso decorre uma das principais dificuldades 

atuais enfrentadas pelos administrativistas brasileiros, que é delimitar o que é ou 

pode ser considerado serviço público. 

Sem essa definição, o objeto de um contrato de concessão restaria 

prejudicado, uma vez que não seria possível definir o que pode ser concedido - 

segundo as noções sobre o que se caracteriza como serviço público nos termos da 

Constituição Federal, que embora não seja clara ao definir o que é serviço público, 

apresenta alguns contornos do que o seja - e o que deve ser licitado e contratado 

através do Regime Geral de Contratação da Administração Pública, delimitado pela 

Lei nº n 8.666/1993. 

De todo modo, não é o escopo desse trabalho buscar e apresentar um 

conceito ou uma noção definitiva do que é ou venha a ser serviço público 

propriamente dito, razão pela qual é preferível adotar, ao menos de forma inicial e 

como parâmetro facilitador da compreensão daquilo que se pretende apresentar, o 

conceito aceito pela doutrina brasileira majoritária e expresso nos escritos de Celso 

Antonio Bandeira de Mello1: 

 

Serviço Público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas 

fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como 

pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as 

vezes, sob um regime de Direito Público. 

 

 Desse conceito é possível extrair os principais aspectos encontrados 

na Constituição Federal para delimitar os contornos daquilo que pode ser 

identificado como serviço público, tal como: (I) a questão do oferecimento de uma 

utilidade ou comodidade material destina à satisfação de (II) uma coletividade, (III) 

que o Estado entende como um de seus deveres, (IV) ainda que possa ser prestado 

por um particular em certos casos e (V) sempre sob a ótica do regime do Direito 

Público, que visa e pressupõe a supremacia daquilo que é compreendido por 

interesse público. 

 A necessidade da fruição individual não deve ser tomada como um 

aspecto caracterizador do serviço público, uma vez que existem, no âmbito da 

                                                             
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. 28º ed. P. 679. 
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sociedade brasileira, serviços inegavelmente públicos, como a questão da limpeza 

urbana ou saneamento básico que beneficiam toda a coletividade sem ser possível 

individualizar ou identificar quem e em qual medida usufrui do serviço o usuário 

beneficiado. Será agraciada por esses serviços públicos toda aquela coletividade 

onde ele foi realizado ou disponibilizado, bem como aqueles indivíduos que, embora 

não façam parte especificamente da coletividade existente no âmbito territorial 

impactado pela existência do serviço, que trafeguem ou passem pelas vias que 

estão limpas, sem esgoto aparente ou iluminadas, por exemplo. 

Essa necessidade de individualização da fruição do serviço público está 

ligada não ao seu conceito geral, mas à delimitação de um tipo específico de serviço 

público, “o serviço público passível de concessão ou permissão2”. 

Disso então decorre a compreensão lógica de que existem serviços 

públicos que não podem ser objetos de contratos de concessão de serviço público 

ou permissão. A resposta a essa proposição tem de ser afirmativa até porque os 

exemplos trazidos anteriormente ilustram bem essa situação, sendo ela inegável. 

A Constituição Federal, no artigo 175 apenas dispôs que: “Incube ao 

Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou 

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

fazer qualquer distinção entre tipos ou espécies de serviços públicos. É até razoável 

que tenha procedido dessa forma, pois não era intuito do artigo constitucional definir 

serviço público e sim expressar a forma pela qual ele pode ser prestado. 

Numa leitura isolada do artigo 175, da Constituição federal, é possível 

compreender que todo e qualquer serviço público a ser prestado pelo Poder Público 

é passível de concessão ou permissão, desde que o Estado assim decida e realize 

uma licitação com tal finalidade. 

Mas, num cotejamento entre as disposições da Lei nº 8987/95, que dispõe 

sobre o Regime de Concessão e Permissão de Serviços Públicos, especialmente 

nos artigos destinados a política tarifária3, e os termos do artigo 175, da Constituição 

                                                             
2
 CINTRA DO AMARAL, Antonio Carlos, Concessão de Serviços Públicos – Novas Tendências. São 

Paulo: Quartier Latin, 2012. P. 35 
3
  Art. 9

o
 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. 
§ 1

o
 A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos 

expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço 
público alternativo e gratuito para o usuário. 
§ 2

o
 Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio 

econômico-financeiro. 
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Federal, fica mais clara a necessidade de distinção entre os serviços públicos “lato 

sensu”, que englobariam toda a categoria daquilo que se pode entender como 

serviço público e que, portanto, podem ser prestados diretamente ou indiretamente 

pelo Estado, subdividindo esses entre os serviços públicos que necessariamente 

devem ser prestados pelo Poder Público, aqui incluídos os casos de serviços sob o 

monopólio estatal determinado na Carta Magna4 e que, portanto, não podem ser 

repassados à iniciativa privada, seja por opção legislativa ou por impossibilidade de 

adequação ao modelo de concessão adotado no Brasil, e, de outro lado, um rol 

restritivo destes que são os serviços públicos passíveis de concessão ou permissão, 

que possuem algumas características que os distinguem dos primeiros e que serão 

mais bem exploradas e delimitadas ao longo desse capítulo. 

Pontuadas algumas questões sobre serviços públicos, faz-se necessário 

agora categorizar os serviços públicos passiveis de concessão, ou seja, aqueles que 

efetivamente podem ser objeto de um contrato de concessão de serviço público, 

tema principal desta parte do trabalho. 

Excluindo-se a obrigatoriedade de ser um serviço público, a principal 

característica que paira sobre o objeto do contrato de concessão é a possibilidade 

de divisibilidade da fruição do serviço, ou seja, não se pode tratar de algo impossível 

de ser individualizado. Ainda que o serviço público seja essencialmente coletivo, é 

preciso que seja possível identificar com exatidão o indivíduo que usufrui 

singularmente dele e em que proporção o faz. 

Essa necessidade está intimamente ligada à forma de remuneração do 

particular que prestará o serviço como se fosse o próprio Poder Público, isso porque, 

diferentemente de outros contratos firmado pelo Estado em que esse, se utilizando 

                                                                                                                                                                                              
§ 3

o
 Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos 

ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a 
revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. 
§ 4

o
 Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-

financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. 
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 
Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente 
prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes 
provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou 
sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 
desta Lei. 
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para 
a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos 
específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. 
4
 P. ex, alguns serviços postais, como emissão de selos e entrega de cartas pessoais e comerciais. 
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de verbas do tesouro, arca com a contribuição pecuniária ao contratado, o contrato 

de concessão pressupõe o pagamento do prestador do serviço concedido através de 

tarifas que são custeadas diretamente pelo usuário, na medida de sua utilização.  

O Poder Público não remunera o concessionário de serviço público5 pelos 

serviços por ele prestados6, sendo essa obrigação repassada ao usuário que dele se 

utilizar. Daí decorre a necessidade de ser possível mesurar a fruição do serviço. 

Sem que se determine quem é o responsável pelo pagamento e quanto deve 

efetivamente pagar – o valor da tarifa -, não há como se estabelecer essa obrigação 

a quem utiliza o serviço público. 

É justamente o caráter divisível do serviço público que possibilita a 

mensuração econômica daquilo que o usuário, individualmente considerado, 

usufruiu e deve, portanto, custear. 

Essa é a modelagem utilizada no Brasil e que justifica, por exemplo, a 

concessão do serviço de distribuição de energia elétrica e de água e esgoto, onde a 

tarifa que se deve pagar corresponde exatamente à quantidade de água, esgoto ou 

energia elétrica utilizada, sendo obrigado a desembolsar o valor correspondente 

àquilo que efetivamente utilizou dos serviços7, nisso incluso tudo que faz parte da 

composição tarifária, que pode ainda variar em razão da formatação do negócio  

mas, em geral, incluí o custo do serviço, investimentos realizados e a margem de 

lucro do concessionário.  

O outro aspecto fundamental do serviço público passível de concessão é 

ele ser, além de divisível, específico, mas essa característica, como ensinam os 

tributaristas brasileiros, é inerente a divisibilidade de serviço. Assim, se um serviço 

público é divisível, inevitavelmente será ele também específico8. 

                                                             
5
 Ressalvamos a existência do modelo de concessão patrocinada, também conhecida como PPP – 

Parceria Público-Privada, em que o ente estatal remunera o parceiro privado custeado parcela da 
tarifa como forma de reduzir o valor final dessa ao usuário destinatário do serviço. Recentemente, 
alterações na Lei 11.079/2004, especialmente no artigo 6° da lei, instituíram também a possibilidade 
da realização de aportes pelo parceiro público durante a fase de investimentos, para realização de 
obras e aquisição de bens reversíveis. 
6
 A concessão de serviço público, em tese, não gera despesas para o Estado, ao contrário, é possível 

que a concessionária tenha que remunerar o Poder Público através do pagamento de outorga a ser 
estipulada no edital de licitação da concessão, como um dos critérios de julgamento da licitação. 
7
 Cf. Antonio Carlos Cintra do Amaral in Concessão de Serviços Públicos, P. 37, que defende que a 

cobrança de tarifa mínima de energia elétrica ou água é inconstitucional ou ao menos incabível em 
sede de concessão ou permissão de serviço público. No modelo de concessão brasileiro atual, só é 
cabível se falar em remuneração pelos serviços efetivamente prestados. 
8
 Hugo de Brito Machado e Luciano Amaro são dois dos autores que endossam a corrente de 

impossibilidade de existência de serviço público divisível que não seja também específico. 
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Geraldo Ataliba, ao expor a ciência sobre taxa, explica a questão da 

seguinte forma: 

 

A Constituição (art. 145, II) só admite taxa nos casos de serviços 
específicos: quer dizer, serviço que não seja geral. Isto é: serviço público 
propriamente dito (stricto sensu) definido por Celso Antonio como 
“prestação de utilidade material, fruível individualmente pelos administrados, 
sob o regime de direito público”. Serviços públicos (lato sensu) gerais (como 
segurança interna e externa, relações exteriores, legislação, etc.), 
insuscetíveis do gozo individual, ou de medição, não comportam taxa. 
(...) 
A divisibilidade – exigida constitucionalmente (art. 145, II) permite ao 
legislador tributário estabelecer unidades de utilização, para medir o 
consumo de cada contribuinte, permitindo, assim, a constitucionalmente 
desejada repartição do custo total da manutenção do serviço por todos os 
usuários

9
. 

 

Como na ausência desses requistos não se admite a instituição de taxa, 

da mesma forma será com a questão das tarifas. 

Sob o prisma legal, a conceituação dessas duas características do serviço 

público pode ser encontrada no artigo 79, II e III, do Código Tributário Nacional10. 

Assim, tem-se que somente os serviços públicos específicos e divisíveis 

são passiveis de concessão ou permissão, dentro dos moldes brasileiros11. Também 

é correto assumir que só será possível realizar a concessão de um serviço público 

se esse for de caráter uti singuli, portanto, de fruição individualizada. Seria dizer a 

mesma coisa de forma distinta. 

Afirmou-se que os serviços públicos específicos e divisíveis são passiveis 

de concessão justamente porque a decisão quanto a repassar ou não a prestação 

do serviço a um terceiro é de total faculdade do Poder Público, sendo possível que, 

ainda que preenchido esses dois requisitos, o Estado opte por prestar os serviços de 

maneira direta. 

Portanto, caso se esteja diante de um serviço público específico e 

divisível, ele poderá ser prestado diretamente pelo Poder Público ou indiretamente, 

                                                             
9
 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência tributária. 6ª Ed., 13ª tiragem. São Paulo: Malheiros 

Editores. P.152. 
10

 Art. 79 - Os serviços públicos a que se refere o Art. 77 consideram-se: 
(..) 
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade 
ou de necessidade públicas; 
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus 
usuários. 
11

CINTRA DO AMARAL, Antonio Carlos, Concessão de Serviços Públicos – Novas Tendências. São 
Paulo: Quartier Latin, 2012. P. 35. 

http://www.dji.com.br/codigos/1966_lei_005172_ctn/077a080.htm#Art.%2077
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mediante concessão, sendo que essa decisão caberá à Administração Pública. Se 

não for vislumbrada essa espécie de serviço, então deverá o Poder Público prestá-lo 

de maneira direta. 

Cabe destacar a existência de duas diferenças fundamentais entre a 

prestação do serviço público especifico e divisível de maneira direta e indireta. 

No primeiro caso, além de ser o próprio Estado o detentor da obrigação e 

o prestador do serviço, está esse autorizado a criar uma taxa, espécie de tributo – 

incidindo sobre a ela todo o regramento próprio do gênero -, visando a sua própria 

remuneração pelo serviço efetivamente prestado ou posto a disposição. Cabe dizer, 

ainda que o usuário não utilize do serviço público, poderá ele ser cobrado pela sua 

simples colocação a disposição. 

Na segunda hipótese, ou seja, no caso de realização de uma concessão 

ou permissão, a contraprestação pecuniária a ser paga ao concessionário é uma 

tarifa, que pode se enquadrar no gênero de preço público, não estando sob a 

mesma ordem jurídica que os tributos e, portanto, não se sujeitando ao regime 

específico destes. 

Isso também deveria impedir que fosse instituída a cobrança de tarifa pela 

simples colocação a disposição do serviço, somente podendo ser cobrado daquele 

que efetivamente utilizou dos serviços e na exata proporção de sua utilização, 

porém, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar de assunto análogo, decidiu de forma 

diferente autorizando a cobrança das chamadas tarifas de assinatura, possibilitando 

que seja cobrado do usuário um valor pela simples disponibilização dos serviços. 

Essas distinções implicam, por exemplo, na não incidência do princípio da 

anualidade na alteração do valor das tarifas, enquanto para as taxas esse aspecto 

deve ser observado, bem como a inconstitucionalidade da cobrança de tarifa mínima 

pelos serviços de água e esgoto ou energia elétrica, quando esses são prestados 

por concessionária de serviço público, uma vez que, se o usuário não se valer de 

nenhuma gota de água durante o mês, não poderia esse ser cobrado somente em 

razão da água ter sido disponibilizada para o seu uso. Ao contrário, caso esse 

serviço fosse prestado diretamente pelo Estado, estaria autorizada a cobrança de 

uma taxa mínima12. 

                                                             
12 Para maior aprofundamento no tema, v. capítulo VI do Livro “Concessões de Serviços Públicos – 

Novas Tendências” de autoria de Antonio Carlos Cintra do Amaral. P 87. 
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São diferenças que parecem pequenas e aos olhos dos desavisados 

passam despercebidas, mas que no âmbito jurídico representam distâncias 

quilométricas e trazem repercussões diametralmente opostas. 

Retomando a lição de Celso Antonio Bandeira de Mello trazida no começo 

do capítulo, é possível afirmar que o autor estaria mais correto em seu conceito 

sobre serviço público caso estivesse tratando somente de serviços públicos 

passiveis de concessão ou permissão ou daqueles que são específicos e divisíveis 

(stricto sensu), pois nesses a fruição individual é fundamental para a sua 

caracterização. 

Verificando as diversas conceituações sobre serviços públicos, 

apresentadas e categorizadas por Alexandre Santos de Aragão, a mais completa e 

que realmente compreende o âmbito que engloba a totalidade daquilo que pode ser 

identificado como serviço público é a que o autor denomina como “concepção ampla 

de serviço público” 13, assim descrita: 

 

Uma segunda concepção corresponderia os serviços públicos a atividades 
prestacionais em geral do Estado, ou seja, às funções que exerce para 
proporcionar diretamente aos indivíduos comodidades e utilidades, 
independentemente de poderem ser cobradas individualmente ou não, ou 
de serem de titularidade exclusiva do Estado. Assim, abrangeriam os 
chamados serviços públicos econômicos (remuneráveis por taxa ou tarifa), 
os serviços sociais (que podem ser prestados livremente – sem delegação – 
pela iniciativa privada) e os serviços uti universi (inespecíficos e indivisíveis, 
sem beneficiários identificáveis com exatidão). 

 

Enquanto, distintamente, serviço público passível de concessão ou 

permissão seria o que o mesmo autor apresenta como “concepção restrita de 

serviço público”14: 

 

Essa concepção de serviço público abrangeria apenas as atividades 
prestacionais que tivessem um liame imediato com os indivíduos, podendo 
os seus beneficiários ser identificados e a sua fruição quantificada. 
A diferença em relação à concepção anterior é que ficaria excluídos os 
serviços uti universi, insuscetíveis de serem remunerados pelos seus 
beneficiários diretos. O conceito conteria então os serviços públicos 
econômicos e sociais, que constituiriam a sua classificação básica. 

 

                                                             
13

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direitos dos Serviços Públicos. Editora Forense: Rio de Janeiro, 
2013. 3ª ed. P.142. 
14

 Idem, P. 143. 
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Bem definida a questão do objeto do contrato de concessão, que é, e só 

pode ser a prestação de determinado serviço público específico e divisível, também 

é importante anotar que essa prestação pode ou não ser precedida de obra pública, 

como delimita o artigo 2º, III da Lei nº 8987/95, da seguinte maneira: 

 

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a 
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou 
melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo 
poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à 
pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para 
a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da 
concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do 
serviço ou da obra por prazo determinado; 

 

Embora o artigo inicie de maneira clara, não deixando dúvidas sobre a 

necessidade primordial de que a efetiva concessão continue sendo de um serviço 

público possibilitando que, antes da prestação se iniciar, o particular tenha que 

edificar algo, no decorrer do texto a descrição vai perdendo a definição inicial e 

fazendo confusão conceitual, sendo necessário tecer maiores comentários sobre 

seu conteúdo, de forma a clarificar seu alcance. 

A questão da concessão de serviço ou obra pública ultrapassa o limite da 

mera interpretação do caput e do artigo 2°, III, da Lei nº 8987/95, sendo primordial 

realizar um exercício de identificação da disposição constitucional que trouxe base 

para a norma disciplinadora do regime de concessão ou permissão, ou seja, o artigo 

175 da Constituição Federal. 

Nesse artigo não há qualquer menção a obra pública, somente atribuindo 

ao regime de concessão ou permissão os serviços públicos que forem prestados de 

forma indireta. É uma interpretação do dispositivo constitucional de forma literal, ou 

seja, como deve ser, uma vez que a constituição é base normativa de todo um 

sistema jurídico que se seguirá e não pode ser submetida ao exercício adivinhação 

ou de buscas de sentidos diversos daqueles expressos e claros. 

Portanto, em sede constitucional, quando se versou sobre o regime de 

concessão ou permissão o constituinte original foi definitivo ao estipular que tal se 

aplica a prestação de serviços públicos, não disciplinando da mesma forma a 

situação que envolva obra pública. Se assim pretendesse, deveria ter ou teria escrito 

exatamente isso, como não o fez, não cabe aos interpretes jurídicos atuais 
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estenderem o significado de um artigo constitucional para aquilo que gostariam que 

fosse. 

Disso não decorre dizer que obrigatoriamente toda obra pública deve ser 

contratada pelo Regime Geral de Contratação da Administração Pública, isso porque 

existem casos que a execução, disponibilização e/ou prestação de serviços públicos 

depende da existência de determinada obra de engenharia, caminhando bem o 

artigo 2º, III, da Lei nº 8987/1995 ao permitir que seja inserida em um contrato de 

concessão a realização de obra necessária à prestação do serviço. Nesses termos, 

a obra pública sempre é acessória a prestação do serviço público, não podendo ser 

interpretada como o objeto principal do contrato de concessão, uma vez que 

efetivamente não será. 

Além do status constitucional da questão, é preciso salientar que em 

hipótese alguma é admissível que os conceitos de serviço público e obra pública 

sejam confundidos ou compreendidos como se significassem a mesma coisa. 

Serviço público tem caráter prestacional, contínuo, de execução e 

disponibilização ao longo do tempo de algo de interesse público, enquanto a obra se 

relaciona com edificar algo, construir ou adaptar bem imóvel, de aspecto estático, 

que será feito em tempo certo, sendo caracterizada como pública aquela que for de 

interesse também de uma coletividade. São conceitos distintos que somente se 

unem em razão da qualificação pública que lhes é atribuída como forma de 

caracterizar o interesse coletivo que se tem sobre eles. 

A discussão não é nova, tendo sido tratada por Mario Masagão15 no início 

dos anos 60 com posicionamento que se revela ainda contemporâneo e aplicável, 

em que pese toda a nova ordem constitucional e legislações posteriores. Para o 

autor, é possível distinguir os institutos da seguinte forma: 

 

Êsse instituto [concessão de serviço público] não se confunde com aquilo 
que muitos, principalmente os franceses, costumam denominar “concessão 
de obra pública”. Esta última é um contrato pelo qual a administração 
incumbe pessoa do direito privado de executar certa obra, reservando-lhe, 
durante determinado prazo, a respectiva exploração, para que possa reaver 
o capital empregado e embolsar lucro razoável. Findo o prazo, é a obra 
entregue ao poder público. A concessão de serviço, ao contrário, supõe 
necessàriamente a execução de alguma atividade de caráter industrial, por 

                                                             
15

 http://www.oabsp.org.br/portaldamemoria/vultos-da-advocacia/mario-masagao/, acessado em 
16.05.2014. 

http://www.oabsp.org.br/portaldamemoria/vultos-da-advocacia/mario-masagao/


23 
 

parte do concessionário, em favor do público, haja ou não, preliminarmente, 
execução de obras

16
. 

 

Inovações e melhorias são sempre bem vindas, desde que representem 

avanços práticos e contenha lógica e pertinência, mas, no caso da confusão entre 

concessão de serviço e obra, tendo como fim incluir um no regime cabível ao outro, 

em nada aprimora a ciência jurídica. 

José dos Santos Carvalho Filho é mais um autor a endossar a corrente 

daqueles que não entendem como possível a concessão de obra pública, com 

ensinamento que vale a pena destacar: 

 

A obra não pode ser tecnicamente concedida; o que o Estado concede é a 
atividade, ou seja, o serviço. Para tanto autoriza o concessionário a 
executar obra previamente. Há, portanto, duplicidade de objeto; em relação 
a este, o que é o objeto da concessão é o serviço público a ser prestado 
após a obra. 
É verdade que há entendimento no sentido da possibilidade de concessão 
de obra sem que haja prestação de um serviço. Com a devida vênia, não 
adotamos o mesmo entendimento. Ainda quando o Poder Público contrata 
particular para tais construções, as atividades delas decorrentes se 
caracterizam como serviços públicos, ou seja, serviços administrativos de 
interesse do Estado e da população

17
. 

 

A menção final do artigo sob comento, prevendo a possibilidade do 

concessionário se remunerar única e exclusivamente em razão da obra pública que 

se incumbiu de fazer, é, na verdade, uma impropriedade que não deveria existir. A 

parte da doutrina que defende a existência de concessão de obra pública, que é a 

maioria18 a bem da verdade, se agarra a esse mesmo trecho da lei, além de citar, 

em geral, os mesmos exemplos práticos de situações que se enquadrariam como 

possibilidade de concessão de obras como a construção de pontes e 

estacionamentos públicos, ignorando a especificação constitucional e a própria 

limitação conceitual constante no início do artigo que demonstra que sua pretensão 

é delimitar o que vem a ser a concessão de serviço público precedida de obra 

pública. 

                                                             
16

 MASAGÃO, Mario. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Max Limonad, 1960. Tomo II. P. 
295/296. 
17

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 21ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Iures, 2009. P. 352. 
18

 No rol dos que defendem a existência de concessão de obra pública estão administrativistas 
renomados como Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Marçal Justen Filho, Vera Monteiro, Egon Bockmann 
Moreira, dentre outros. 
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Além do aspecto constitucional já citado, a construção de pontes ou 

estacionamentos públicos não deve ser entendida como obras públicas passíveis de 

concessão (até porque foi afirmado nas últimas linhas não existir essa categoria de 

concessão no Brasil) principalmente se a contratação versar única e exclusivamente 

sobre o fato de edificar tais estruturas, pois dessa forma se estaria diante de um 

contrato administrativo comum de empreitada, ainda que sejam obras qualificadas 

como de interesse público. Ambos os exemplos, para serem caracterizados como de 

interesse público e passiveis de concessão precisariam, necessariamente, estar 

atrelados à disponibilização de um serviço público, como a melhoria da mobilidade 

urbana ou de acessos terrestres ou ainda a manutenção e conservação contínua 

das vias. 

Em não sendo assim, não pode o Poder Público se valer do regime de 

concessão para edificar obras, ainda que essas sejam de interesse público. É 

semelhante à situação atual da licitação realizada sob a modalidade do pregão, 

onde não se pode ter como objeto a contratação de serviços de engenharia, ainda 

que a experiência dos últimos anos tenha demonstrado que o procedimento do 

pregão efetivamente agiliza a conclusão de processos licitatórios. É uma limitação 

legal, que foi criada pelo legislador que assim optou ao editar a norma e não pode 

ser ultrapassada por razão de conveniência ou interesses diversos, até porque a 

Administração Pública está vinculada, constitucionalmente, aos preceitos do 

princípio da legalidade. Havendo o intento em se realizar procedimentos similares 

aos das concessões de serviços para a edificação de obras que não estejam 

vinculadas a prestação de um serviço público, que seja então criada lei nesse 

sentido com as previsões próprias e adequadas ao tema e denominado o instituto da 

maneira que se entender mais conveniente. 

Uma alternativa já criada por via legislativa para que a Administração 

Pública se valha de uma concessão para edificar obra seria a utilização do modelo 

da concessão administrativa que, numa análise mais fria, não pode ser considerada 

uma verdadeira concessão, sendo, inclusive, definida em lei como “contrato de 

prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou 

indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de 

bens”19, ou seja, é um mero contrato administrativo comum, onde a própria 

                                                             
19

 Redação do artigo §2°, do artigo 2º, da lei 11.079/2004. 
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Administração Pública será a contratante e pagará diretamente pelo serviço 

contratado, com a diferença do prazo de duração do pacto que pode ser firmado 

além dos limites impostos pela Lei nº 8.666/9320. 

Portanto, continua sem ser efetivamente um contrato de concessão 

embora, nessa hipótese, seja assim denominado. 

Nada mais a ser tratado em termos de objeto de um contrato de 

concessão, impõem-se a necessidade de averiguação dos demais requisitos 

essenciais à sua formulação. 

 

 

1.2 REQUISITOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

 

O contrato de concessão, assim como todos os demais contratos, 

possuem certos requisitos mínimos essenciais a sua condição de existência e 

validade. 

Para a teoria geral dos contratos esses requisitos são aqueles descritos 

no artigo 104 do código Civil, ou seja, (I) a existência de agente capaz, (II) objeto 

licito, possível e determinável e (III) forma prescrita ou não defesa em lei. 

Não será alongada a lição sobre os dois primeiros requisitos de validade 

exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro para qualquer contrato, nisso incluído o 

contrato de concessão, até porque já foram dedicadas linhas prévias sobre eles, 

sendo certo que nesse capítulo a atenção estará voltada para o terceiro requisito 

que versa sobre a forma prescrita em lei. 

Apenas como breve memória é certo que no contrato de concessão existe 

a bilateralidade necessária ao firmamento de um contrato, sendo possível até se 

falar em um relação tripla. Isso porque o contrato é firmado entre o Poder Público, 

nesse caso denominado Poder Concedente, e aquele que ficará responsável pela 

prestação do serviço público, que passa e ser chamado de concessionário (a), tudo 

em prol dos interesses e benefícios de um terceiro, não integrante do contrato, mas 

                                                             
20

 Para aprofundamento no estudo sobre as semelhanças da concessão administrativa com o 
contrato de prestação de serviços regidos pela Lei 8.666/93, v. “A concessão de Serviço Público e as 
Parcerias-Privadas (PPPs)”, de Antonio Carlos Cintra do Amaral, in Concessão de Serviços Públicos 
– Novas Tendências, do mesmo autor. 
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que ficará responsável pelo pagamento daquilo que utilizar, quando utilizar, o 

usuário de serviço público. 

Disso tem-se que os agentes capazes para firmar um contrato de 

concessão são: Primeiro o Estado, representando por um de seus entes federativos, 

ao qual competia prestar o serviço, mas que por razões devidamente justificadas, 

optou por repassar a um particular essa obrigação, mediante contrato. De outro lado 

estará o particular, que adentrará na relação somente após disputar e se sagrar 

vencedor de um legitimo processo licitatório, onde serão verificadas suas 

capacidades materiais e formais para figurar como parte no contrato de concessão. 

É somente depois do adequado processo licitatório que o particular adquire 

legitimidade e capacidade para integrar um dos polos do contrato administrativo. 

Os usuários não serão parte do contrato de concessão, mas sim seus 

principais beneficiários. 

Sobre o segundo requisito existente no artigo 104, do Código Civil, foi 

dedicado o item 1.1 desse trabalho integralmente a ele, sendo o objeto próprio da 

concessão. 

Finalmente quanto ao terceiro aspecto fundamental para validade e 

existência contratual, item que será tema principal desse capítulo, para sua melhor 

compreensão, se faz necessária verificação minuciosa de inciso por inciso do artigo 

23 da Lei nº 8987/95, onde estão descritas as cláusulas essenciais à um contrato de 

concessão, o que quer dizer, a sua necessária formalidade. 

O método mais adequado e facilitador para a compreensão de cada um 

dos requisitos previstos no artigo 23, da Lei nº 8987/95, talvez seja a transcrição do 

respectivo inciso, seguido imediatamente por comentários e explicações, sendo essa 

a formatação adotada para os próximos itens: 

 

a) Art. 23 - São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 

 I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão; 
 

Em relação ao objeto não há necessidade de mais comentários além dos 

que já foram feitos até aqui. 

Além do objeto, o inciso I obriga que esteja disposta no contrato a área da 

concessão, que corresponde à localização geográfica ou extensão territorial em que 



27 
 

o serviço será prestado. Essa decisão varia de acordo com diversos fatores, como 

por exemplo, o tipo de serviço ou a competência territorial do poder concedente. 

Já o prazo de concessão, assunto que será retomado por diversas vezes 

ao longo do trabalho, sendo um de seus temas centrais, tem de estar previamente 

definido no contrato, na verdade sua definição deve constar no edital de licitação da 

concessão, sendo requisito primordial para a elaboração da equação econômico 

financeira das propostas e do contrato, e sem o qual jamais seria possível a 

definição do valor das tarifas. O prazo contratual da concessão, a princípio, é 

imutável, somente sendo autorizada qualquer alteração nesse aspecto em situações 

excepcionais e extraordinárias, conforme se exporá adiante. 

Diferentemente de outras leis que versam sobre contratos administrativos, 

tal como a 8.666/93, no artigo 57 e incisos, ou a 11.079/04, no seu artigo 5º, I, a Lei 

nº 8987/95 não estipulou prazos máximos para a duração do contrato de concessão, 

sendo, em tese, possível contratos com prazos centenários, muito embora essa não 

seja a tradição brasileira e não se tenha notícia até o momento de algum contrato de 

concessão que tenha ultrapassado o prazo de 40 anos21, nos moldes da lei atual. 

Evidentemente a não limitação em prazos máximos não importa dizer que 

se possam firmar contratos eternos, pois é essencial a estipulação de um prazo fixo, 

certo e determinado, que será definido pelo Poder Concedente com base na 

razoabilidade, adequação, investimentos a serem realizados e o prazo para sua 

amortização, bem como a possibilidade de manter a modicidade das tarifas. 

 

b) Art. 23, II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço; 

 

Esse inciso se refere à situação prática na prestação do serviço que está 

sendo concedido, definindo a forma da prestação do serviço, discriminando as 

etapas da prestação, de que maneira ele deve ser prestado, estabelecendo como 

ele deve ser ofertado para os usuários, sob quais circunstâncias, sob quais e em 

que condições. 

 

                                                             
21

 Embora ainda não tenha havido sequer a licitação, que em verdade foi adiada algumas vezes, o 
Edital de Concessão n° 001/2012 – com alterações, publicado em 01.07/2013 pela ANTT, visando a 
Concessão da Exploração do Serviço Público de Transporte Ferroviário de Passageiros por Trem de 
Alta Velocidade na Estrada de Ferro EF-222, no Trecho Rio de Janeiro – Campinas (TAV Rio de 
Janeiro – Campinas), prevê que o contrato terá duração de 40 anos, sendo o maior prazo previsto 
atualmente em um contrato de concessão, no Brasil, de que temos conhecimento. 
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c) Art. 23, III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 
qualidade do serviço; 

 

O inciso III dita os padrões de qualidade necessários na prestação do 

serviço. O atendimento a esses padrões será avaliado e verificado continuamente 

pelo Poder Concedente ao longo de toda a duração do contrato. 

Essa avaliação contínua se baseará em critérios e requisitos previstos no 

próprio contrato, sendo que o desatendimento aos critérios mínimos exigidos pode 

acarretar em punições e sanções para a concessionária e, em última análise na 

decretação de intervenção ou na caducidade do contrato, instrumentos que ainda 

serão abordados mais adiante. 

Esse inciso também está intimamente ligado aos diretos dos usuários de 

serviço público, especialmente no disposto no artigo 6° da mesma lei, que traz a 

obrigação da prestação do serviço adequado, sendo esse considerado aquele “que 

satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. ”22 

Assim, todo contrato de concessão pressupõe como adequado o serviço 

prestado nos moldes artigo 6°, sendo incluídos no bojo contratual outros padrões 

específicos de cada tipo de serviço público a ser concedido. 

 

d) Art. 23, IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a 
revisão das tarifas; 

 

A questão do preço do serviço, ou seja, o valor da tarifa poderá ser 

determinado no próprio edital de licitação ou somente em contrato, após o termino 

da licitação. 

Isso porque a definição do valor depende diretamente do critério de 

julgamento a ser adotado no certame licitatório. O artigo 1523 da Lei de Concessões 

expõe quais os critérios de julgamento podem ser adotados e os incisos II, IV, VI e 

                                                             
22

 Trecho do §1°, do artigo 6° da Lei 8987/95. 
23

 Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:    
I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 
II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão;             
III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e VII; 
IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; 
V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público 
a ser prestado com o de melhor técnica; 
VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da 
concessão com o de melhor técnica; ou 
VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. 
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VII, do mesmo artigo, possibilitam que o valor tarifário seja fechado, ou seja, pré-

determinado pelo concedente, hipótese em que terá de constar no edital de licitação 

e na minuta contratual, não comportando alterações durante a licitação, sendo que 

em outros casos, o valor da tarifa ofertado passa a ser o próprio critério de 

julgamento, sendo decretado vencedor aquele que ofertar o valor mais baixo de 

tarifa referencial, podendo ser combinado ou não com algum dos outros métodos de 

julgamento. 

Definido o valor da tarifa, também será necessário o estabelecimento das 

condições de reajuste e revisão, dois institutos que possuem pressupostos 

diferentes, embora atinja o mesmo fim prático, a alteração do valor tarifário ou ao 

menos da equação econômica correspondente entre os custos e as receita do 

concessionário de serviço público. 

O reajuste contratual é a resposta correspondente à inflação. Os 

contratos de concessão pressupõem a sua continuidade ao longo de determinado 

lapso temporal, sendo que no decorrer desse tempo os valores de bens e serviços 

são alterados em função da perda do valor da moeda. Como a moeda desvaloriza 

os custos também aumentam24. Essa equação econômica impacta o contrato de 

concessão, desequilibrando-o, sendo esse abalo corrigido por meio do reajuste do 

valor das tarifas. 

Esse reajuste comumente é feito tomando por base índices ou 

indicadores econômicos que são predeterminados no contrato e serão considerados 

no momento da atualização do valor tarifário, assegurando a manutenção da 

equação econômica financeira do contrato que se deteriorou de maneira ordinária. É 

também comum que os contratos sejam reajustados ordinariamente e 

periodicamente, geralmente a cada ano, tendo como base o mês de aniversário do 

contrato25. 

Por sua vez, a revisão possui o caráter de solucionar um desequilíbrio 

econômico financeiro causado por um evento extraordinário e especial, tal qual a 

inclusão de novas ou a retirada de obrigações da concessionária, fato do príncipe, 

fato da administração, teoria da imprevisão... 

                                                             
24

 CARVALHO, André Castro (Org); Figueiredo, Lucia Valle. Contratos de Concessão de Rodovias – 
Artigos, Decisões e Pareceres Jurídicos. P. 39/40. 
25

 Em poucas palavras, Antonio Carlos Cintra do Amaral in CINTRA DO AMARAL, Antonio Carlos. 
Concessão de Serviços Públicos define “REAJUSTE – Tem por função assegurar a manutenção da 
equação econômica inicial do contrato.”.P 128. 
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Enquanto o reajuste é periódico, a revisão é eventual e deve ser adotada 

para reestabelecer a equação econômica inicial do contrato sempre que ela for 

abalada por eventos de álea extraordinária26. 

Assim, em razão desse inciso, nos contratos constarão os índices que 

serão adotados para reajuste das tarifas, bem como a sua periodicidade, além dos 

procedimentos a serem adotados para o pedido e comprovação da necessidade de 

revisão sempre que houver necessidade. 

 

e) Art. 23, 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 consequente modernização, aperfeiçoamento e 
ampliação dos equipamentos e das instalações; 

 

O inciso V reserva certas peculiaridades e situações que merecem ser 

tratadas em capítulo próprio, voltado para cada uma de suas vertentes que 

envolvem os direitos e obrigações do poder concedente e também os da 

concessionária, que embora comunguem esforços para atingir o fim contratual, 

possuem interesses diferentes e que são garantidos e protegidos juridicamente de 

forma diferente. 

Por hora, registre-se a obrigatória presença, em contrato, de cláusulas 

que contenham tais disposições, sendo seu conteúdo material e específico 

explicitado mais adiante. 

 

f) Art. 23, VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do 

serviço; 

 

Diferentemente do inciso anterior, o atual sob comento, se confunde, em 

parte, com o objeto contratual, isso porque a prestação ou disponibilização de um 

serviço público é direito e interesse direto dos usuários. 

Assim, a efetivação de um contrato de concessão com a consequente 

prestação do serviço já atende a um dos direitos do usuário. Mas é certo que o 

serviço não pode ser prestado de qualquer maneira e sem referencias de qualidades 

bem como possuirá requisitos a serem atendidos pelos próprios usuários para que 

                                                             
26

 CINTRA DO AMARAL, Antonio Carlos. Concessão de Serviços Públicos - Novas Tendências. São 
Paulo: Quartier Latin, 2012. P. 128. 
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dele desfrutem ou tenham acesso, tal como a obrigatoriedade de pagamento da 

tarifa correspondente. 

Para evitar desmandos e desencontros, como comentado no item “c” 

deste capítulo, a Lei nº 8987/95 estabeleceu um parâmetro mínimo na prestação do 

serviço público, que a prestação do serviço adequado noção conceituada no artigo 

6° da Lei. 

Além disso, trouxe expresso quais são os diretos e deveres dos usuários 

no art. 7°. Portanto, basta a verificação das disposições desse artigo para se chegar 

aos direitos e deveres dos usuários. 

Entretanto o artigo 7° possui duas impropriedades, uma por questão 

conceitual e outra por omissão. 

No caput do artigo há uma menção as disposições da Lei nº 8.078/90 – o 

Código de Defesa do Consumidor -, o que causa a conclusão de equiparação da 

figura do usuário de serviço público com consumidor, ou ao menos estabelece a 

incidência do CDC sobre as questões referentes a usuário de serviço público27, 

situação a qual não deve ser tomada como a mais adequada. 

O que diferencia um do outro, no universo jurídico, é o tratamento 

diferenciado em âmbito constitucional, a relação contratual existentes num caso e no 

outro e, por fim, e a relação jurídica existente entre concessionária e usuário e 

consumidor e fornecedor. 

A Constituição Federal se refere em duas oportunidades aos direitos dos 

usuários de serviços públicos, sendo uma delas no artigo 175, Parágrafo único, II, e 

também no artigo 27 da Emenda Constitucional 19/98, sendo que em ambos o 

sentido é mesmo, o da necessidade de criação de uma lei ou código (de defesa) que 

estabeleça os direitos dos usuários de serviços públicos. O fundamento 

constitucional do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, pode ser 

encontrado nos artigos 5°, XXXII e 170, V e artigo 48 de suas Disposições 

Transitórias. 

Note-se que há uma evidente discrepância entre as justificativas e bases 

do segundo, que já foi editado, em relação ao primeiro ainda pendente da criação de 

                                                             
27 A maior parte dos administrativistas brasileiros se apoiam na referencia expressa a Lei 8.078/90 

existente no caput do artigo 7° da lei 8987/95 para justificar a aplicação do CDC aos usuários de 
serviços públicos, dentre eles, Celso Antonio Bandeira de Mello, Dinorá Grotti, Marçal Justen Filho, 
Maria Sylvio Zanella de Pietro... 
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lei específica28. Partindo-se da premissa de que a lei não possui letra morta, por que 

razão haveria disposições diversas em âmbito constitucional caso a intenção do 

legislador fosse tratar de forma equânime os usuários de serviços públicos e 

consumidores? A resposta não comporta outra interpretação senão o 

reconhecimento da diferença entre os institutos. 

Necessário também diferenciar a relação contratual existente, pois 

enquanto na relação de consumo, aquele que adquire ou contrata um serviço de um 

fornecedor ou prestador de serviço é parte direta na relação, integrando um dos 

polos contratuais, na prestação de serviços públicos concedidos não. 

Como já citado algumas vezes, o usuário de serviço público não é parte 

nos contratos de concessão, muito embora seja o que se pode chamar de 

destinatário final da prestação do serviço. A relação é firmada entre Poder 

Concedente e concessionária, assumindo a segunda obrigações contratuais perante 

o primeiro, ainda que beneficie terceiros (usuários). 

Há de se considerar ainda que o concessionário de serviço público 

substitui o Poder Público apenas como o prestador do serviço, mas não se 

transforma em titular do serviço público, importa dizer, se torna mero executor da 

obrigação antes estatal, mas não passa a possuir o dever constitucional de prestá-

lo, que continua sob titularidade do Concedente. Isso impõe assumir que o Poder 

Público jamais se ausenta da relação usuário - prestador de serviços, sendo, em 

última análise, responsável solidário na falta ou inadimplemento da concessionária 

perante o usuário. 

Portanto, a relação entre usuário e prestador de serviço, no caso de 

serviço público sob o regime de concessão, jamais deixará de ser tríplice, fazendo 

parte dela o próprio usuário, o prestador de serviço, no caso concessionária, e a 

Administração  Pública. Ainda que se trate de serviço público com prestação direta 

pelo Poder Público, evidentemente que esse será parte e não haverá a figura do 

                                                             
28

 Em que pese a Constituição Federal ter ultrapassado os 25 anos de existência, bem como 
decorridos mais de 15 anos da Emenda Constitucional 19/98, o Congresso Nacional ainda não editou 
a norma referente aos usuários de serviços públicos.  Diversos Projetos de Lei tramitaram nas casas 
legislativas ao longo do tempo, não tendo nenhum sido deliberado e convertido em Lei. Em meados 
de 2013, no ápice das manifestações populares que irradiaram por todo o território brasileiro o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade 
face o não atendimento às disposições do artigo 27 da Emenda Constitucional 19/98, sendo essa 
registrada sob o n°. ADO 24, estando sob relatoria do Min. Dias Toffoli, que em 01.08.2013, em 
decisão monocrática, reconheceu a mora do legislativo e concedeu pedido liminar no sentido de 
determinar a edição da referida Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o que também não foi 
cumprido. 
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concessionário, mas o regime de responsabilização é diverso do adota no CDC, 

estando previsto em nível constitucional, no artigo 37, § 6°. 

Numa relação consumerista, o Estado jamais será parte ou integrará 

qualquer polo da relação, não assumindo responsabilidades perante os envolvidos e 

tampouco tendo obrigações pelo inadimplemento de um ou de outro. O Estado, 

quando muito, atua como regulador da atividade econômica ou da relação contratual 

entre particulares, mas continua a ser sujeito alienígena a relação. 

A posição de cada ator no universo contratual afeta diretamente a relação 

jurídica entre os sujeitos, além das características próprias e inerentes a casa um 

deles, sendo esse um marco distintivo fundamental entre as relações de consumo e 

a relação usuário – serviço público – prestador do serviço público. 

Quanto a segunda impropriedade do artigo 7° que foi referida 

anteriormente, se trata da ausência de previsão, dentro dos deveres do usuário, de 

arcar com a respectiva tarifa. Ora, se o capítulo III da Lei nº 8.987/1995 trata das 

obrigações e deveres dos usuários, não pode ele somente descrever os direitos e 

simplesmente ignorar o principal dever do usuário que é pagar por aquilo que 

utilizar. 

Certamente um eventual código de defesa do usuário, na parte que tratar 

de suas obrigações fará essa previsão, mas enquanto ele é promulgado deve a 

administração pública, quando da confecção do contrato de concessão, inserir 

cláusula nesse sentido, como condição para obtenção e utilização do serviço, como 

prevê o inciso VI do artigo 23. 

 

g) Art. 23, VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos 
métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos 
competentes para exercê-la; 

 

Deve também ser inserida em contratos de concessão a discriminação da 

forma como se dará a fiscalização do cumprimento técnico de suas obrigações, além 

do quem terá competência para fazê-lo. 

Cumpre anotar a Lei nº 8.987/1995 é anterior ao fenômeno da criação das 

agências reguladoras no Brasil, sendo talvez por isso explicado a previsão de 

inclusão dessa cláusula contratual, sendo que atualmente ela fica parcialmente 

prejudica, sendo talvez até desnecessária. 
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Isso porque após o advento das agências reguladoras, esses entes da 

administração pública indireta, passaram a exercer esse papel de regulamentadoras 

do exercício da prestação de um serviço público por concessionárias de serviços 

públicos, fiscalizando também a forma de sua prestação, como pretende impor o 

inciso sob estudo. 

É imperioso destacar que os critérios técnicos da prestação do serviço e 

disposições sobre equipamentos e técnicas a serem adotadas e com que padrões, 

estão ou serão indicados por atos administrativos tais como portarias, regulamentos 

ou resoluções editados pelas agências reguladoras e que devem ser atendidos 

pelos prestadores de serviço público que estão sob o âmbito de competência das 

respectivas agências reguladoras29. E a maioria, para não afirmar categoricamente 

que todos, os serviços públicos atualmente encontram-se sob fiscalização e 

regulamentação de uma agência reguladora específica, criada especialmente com 

tal finalidade. 

Essa é a razão que atualmente essa cláusula indicada como essencial 

num contrato de concessão acaba por ser substituída por uma previsão genérica de 

atendimento às normas e regras editadas por uma agência reguladora. 

 

h) VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária 
e sua forma de aplicação; 

 

O inciso VIII nada de novo apresenta, repetindo outras previsões legais 

que tratam sobre o contrato administrativo impondo a necessidade de previsão a 

toda e qualquer sanção a que o contratado ou concessionário estará sujeito caso 

não cumpra as obrigações assumidas, delimitando ainda o procedimento que será 

seguido para apuração das infrações e aplicação das penalidades. 

É regra que não demanda maiores explicações ou aprofundamento, uma 

vez que decorrente do principio da anterioridade30, extraído do universo do direito 

penal, e de trato comum do operador do direito. 

 

                                                             
29

 Não ignoramos a discussão que permeia o alcance, se é que se pode afirmar sua existência, do 
poder normativo das agências reguladoras no direito brasileiro. Contudo, esse tema não é objeto 
desse trabalho e não representa prejuízos ao que se busca demonstrar e expor, razão pela qual não 
adentraremos no debate e abordaremos o tema em momento diverso, quando oportuno. 
30

 Tal princípio é tradicionalmente reproduzido em latim como Nullum crimen, nulla poena sine praevia 
lege, que em tradução livre significa "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal". 



35 
 

i) Art. 23 - São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 
IX - aos casos de extinção da concessão; 
X - aos bens reversíveis; 
XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à 
concessionária, quando for o caso;  
XII - às condições para prorrogação do contrato; 

 

 Os incisos IX, X, XI e XII foram reunidos em um mesmo item uma vez 

que seu conteúdo material está inserido no núcleo central desse trabalho e serão 

detalhados em capítulos próprios, razão pela qual, nesse momento, os comentários 

e registros se limitarão à sua existência formal, ou seja, no que se refere a 

obrigatoriedade advinda de mandamento legal de constar num contrato de 

concessão. 

No tocante ao inciso IX, em verdade, foi dedicado na própria Lei de 

Concessões um capitulo exclusivo para descrever cada uma das formas de extinção 

do contrato, sendo elas: I) o advento do termo contratual, II) a encampação, III) a 

caducidade, IV) rescisão, V) anulação,  VI) falência ou extinção da empresa 

concessionária ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. 

Há discussões sobre a extensão do rol do artigo 35 que serão abordadas 

no capítulo específico sobre o tema. 

O inciso X versa sobre os bens da concessão, disciplinando sobre sua 

reversibilidade, que, em geral, ocorre ao final da concessão. Serve tal inciso para 

dispor sobre aqueles bens já existentes e que serão arrendados à concessionária 

com destinação à prestação do serviço e ainda aos que serão adquiridos por essa 

para dar cumprimento às suas obrigações. 

A necessidade de previsão quanto aos critérios e forma de pagamento de 

indenizações ao concessionário advém do disposto no inciso XI, muito embora seja 

difícil prever quando e se será necessário o pagamento de indenização. Ademais 

essa definição de critério e formas de pagamente depende e pode variar em razão 

do ordenador do pagamento da indenização. 

Isso porque caso a obrigatoriedade de indenizar o concessionário 

advenha de decisão judicial, então o critério e a forma de pagamento já estão 

disciplinadas pela constituição, sendo impossível que cláusulas contratuais 

desvirtuem essa lógica. Por outro lado, se a própria administração reconhecer seu 

débito e resolver indenizar o particular, também terá que se atentar com a reserva 
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de receitas, a previsão e dotação orçamentária e demais requisitos imprescindíveis a 

todo e qualquer gasto público. 

No sistema de concessões, há que se considerar que também existem 

outras formas de indenizar o concessionário que não o pagamento direto de valores, 

podendo ser negociada a retirada de alguma obrigação contratual ou abatido do 

valor da outorga que eventualmente ainda tenha que ser paga... 

As opções são muitas e podem variar por diversos motivos como o tipo de 

serviço que está sendo repassado, a forma de cobrança das tarifas, a existência de 

outorga, o momento contratual, o momento político, etc., e querer prever todas as 

possibilidade e alternativas é verdadeiro exercício de adivinhação. O correto e 

adequado é que se estabeleça o procedimento, o rito, de que forma e por quem 

serão tratados os pedidos de indenização que ocasionalmente sejam feitos pelas 

concessionárias. 

O inciso XII talvez seja um dos pilares desse trabalho, ao dispor que é 

deve conter no contrato de concessão cláusula ou previsão de estipule sobre a 

prorrogação dos contratos. A questão se torna mais tormentosa na medida em que 

alguns contratos não fazem referencia alguma a possibilidade ou não da 

prorrogação ou então o fazem de maneira incompleta, sem delimitar requisitos ou 

parâmetros, sendo todas essas questões que serão enfrentadas em linhas futuras. 

 

j) Art. 23, XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da 
concessionária ao poder concedente; 
XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da 
concessionária; e 

 

Serão comentados sob o mesmo item os incisos XIII e XIV, vez que 

tratam fundamentalmente da mesma questão, alterando-se apenas o destinatário da 

apresentação das contas da concessionária. 

Além das obrigações assumidas relativas à prestação de serviços, deve a 

concessionária cumprir outros requisitos formais que serão disciplinados no contrato 

de concessão. A prestação de contas ao poder concedente é um desses requisitos. 

A prestação de contas tem o condão de possibilitar a verificação e 

avaliação dos investimentos efetivamente realizados bem como acompanhar a 

amortização desses e ter conhecimento da situação econômico-financeira do 

contrato, dentre outros aspectos. Certamente a prestação de contas não é o único 
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instrumento hábil para verificação da saúde financeira do contrato de concessão, 

mas é um indicador importante do qual o Poder Público não deve prescindir. 

A diferença entre os incisos XIII e XIV reside no destinatário da prestação 

de contas. Enquanto no primeiro elas devem ser entregues ao poder concedente, no 

segundo a publicação deve ser feita em instrumento hábil a possibilitar o 

conhecimento pela população em geral das condições financeiras do prestador de 

serviço público. Essencialmente reside nesse aspecto a diferença entre ambas as 

determinações da lei. 

É importante comentar também que boa parte das concessionárias de 

serviços públicos, quando empresas privadas, são constituídas na forma de 

sociedades anônimas, ou seja, possuem obrigação legal, dada pelo artigo 176, da 

Lei nº. 6.404/1976, de publicarem anualmente os balanços contábeis no diário oficial 

e em jornais de circulação local. 

 

k) art. 23, XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. 

 

Trata-se de outro inciso autoexplicativo que determina a inclusão de 

cláusula que disponha sobre a eleição da jurisdição a qual será submetida à solução 

de controvérsias que venham a surgir em decorrência do contrato de concessão ou 

de sua execução.  

O inciso ainda prevê a possibilidade de adoção de modos amigáveis de 

solução de conflitos, tais como a conciliação. No mesmo sentido, o artigo 23-A, da 

Lei de Concessões, autoriza a adoção de outros mecanismos de solução de 

conflitos, fazendo referencia expressa a arbitragem, o que representa claro avanço 

nas disposições sobre assunto, muito embora não se tenha notícia da adoção de 

arbitragem em algum conflito envolvendo um contrato de concessão de serviço 

público e parte de doutrina questione sua adoção para situações em que a 

administração pública esteja envolvida31. 

 

l) Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da 
execução de obra pública deverão, adicionalmente: 

                                                             
31

 Para maiores referencias sobre a adoção de arbitragem no âmbito da administração pública 
recomento a leitura do artigo “TCU Limita uso de arbitragem e dá um passo e meio atrás”, de autoria 
de André Castro Carvalho, disponível em http://www.conjur.com.br/2012-out-23/andre-carvalho-tcu-
limita-uso-arbitragem-passo-meio, acessado em 01.04.2014. 

http://www.conjur.com.br/2012-out-23/andre-carvalho-tcu-limita-uso-arbitragem-passo-meio
http://www.conjur.com.br/2012-out-23/andre-carvalho-tcu-limita-uso-arbitragem-passo-meio
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I - estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à 
concessão; e 
II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas 
às obras vinculadas à concessão. 

 

Por fim, além dos demais requisitos abordados ao longo desse capítulo o 

legislador entendeu por bem acrescentar outros dois aos contratos de concessão 

que sejam precedidos de obra pública, sendo um deles referente à necessidade de 

cronogramas físico-financeiros da execução de obras, importa dizer, planilha com 

custos e prazos de investimentos e realizações das edificações previstas no 

contrato. 

O outro requisito contratual, previsto no artigo 23, parágrafo único, II, se 

refere justamente a oferta de garantia do cumprimento das obrigações assumidas 

relativamente a obra que deverá ser realizada. 

Os incisos I e II do parágrafo único, estão intimamente ligados, pois 

enquanto um exige a inclusão de cláusula com cronogramas com previsões de 

investimentos e realização das obras, o outro deixa clara a necessidade de se 

oferecer garantias de que o programa proposto será cumprido dentro do prazo e da 

forma estipulada. 

Além da exigência de garantias, é também possível, e até recomendável, 

que sejam incluídas cláusulas prevendo sanções em caso de atraso no cumprimento 

do cronograma de obras, uma vez que sem elas, ao menos em tese, a prestação do 

serviço que está sendo concedido restará prejudicada, afetando toda a coletividade 

em geral. 

Finalizadas essas linhas estão concluídos os requisitos necessários para 

a formulação de um contrato de concessão. Especificado o objeto e as cláusulas 

formais essenciais à sua formulação, resta agora delinear os contornos dos 

aspectos materiais envolvidos no contrato de concessão, tais como os bens 

afetados, os deveres e obrigações das partes integrantes dele, chegando até a 

extinção contratual e sua repercussão no âmbito jurídico. 
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1.3  REGIME DOS BENS AFETADOS A CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

Tradicionalmente, e até por força da tripartição constante no artigo 99 do 

código Civil, os bens públicos são divididos em bens de uso comum do povo, bens 

de uso especial e os bens dominicais. 

Logo, se diz que são públicos aqueles bens pertencentes a qualquer uma 

das três categorias indicadas acima, sendo esses sempre pertencentes à uma 

pessoa jurídica de direito público interno, sendo todos os outros privados (art. 98, do 

Código Civil). 

Sobre essa divisão feita pelo Código Civil, Thiago Marrara esclarece: 

 

(...) conclui-se que o critério utilizado pelo Código Civil para justificar a tripartição dos 

bens públicos brasileiros é o da mera afetação jurídica, expressa ou tácita. A vinculação 

jurídica de certo bem a uma ou outra função real e precípua, prevalece sobre outras 

quaisquer, é o fato que vai lhe encaixar em uma das três espécies dadas pelo direito 

positivo.32 

 

Conjugando o teor legal com a lição trazida pelo autor é possível se 

chegar a duas conclusões, a primeira é que ou os bens são públicos ou são 

privados. E segunda é que se forem públicos é preciso conhecer sua afetação 

jurídica para que seja possível definir em qual das três categorias eles se enquadra. 

E essas duas conclusões são especialmente importantes para as 

concessões de serviços públicos, pois, embora existam pensamentos divergentes, a 

maior parte da doutrina reconhece que nesse tipo de prestação de serviços sempre 

serão encontrados os dois tipos de bens, tanto públicos, quanto privados, muito 

embora sobre o segundo tipo recaiam algumas limitações ou sujeições especiais em 

razão de sua afetação à prestação do serviço público. 

E o primeiro critério para definir a propriedade de um bem afetado a 

concessão é a sua titularidade inicial. Se for um bem que já era de propriedade do 

Estado anteriormente à concessão, porém foi cedido ou de alguma forma repassado 

ao concessionário para que este empregue a sua utilização na prestação dos 

serviços, então esse bem sempre será um bem público, ainda que esteja sob posse 

do concessionário. 

                                                             
32

 MARRARA, Thiago. Bens Públicos: domínio urbano infra-estruturas. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 
P. 66 
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Pedro Gonçalves, embora seja autor português e tenha seus escritos 

baseados nas normas daquele país, expõe a situação de maneira bastante clara e 

certamente aplicável à situação pátria brasileira: 

 

a) Os bens do concedente: 

Pertencem ao concedente os bens que ele “incorpora na concessão”, estão aqui em 

causa bens que já existem, que podem estar integrados no domínio público ou 

pertencer ao patrimônio privado da Administração concedente, cuja utilização ela 

atribui ao concessionário: o gestor do serviço passa, nesse âmbito, a ser titular de 

uma concessão administrativa de exploração do domínio público ou da utilização 

privativa de bens do domínio público(...). 

Não implicando a concessão nem a constituição do direito privado de uso a 

transferência (temporária) do direito de propriedade sobre os bens do concedente, 

tem de entende-se que o concessionário do serviço público é, em relação a esses 

bens, titular de um mero ius in re aliena; por essa razão, ele não tem qualquer 

faculdade de dispor deles ou de os onerar por qualquer forma (...). 

 

No mesmo sentido é a argumentação de Marçal Justen Filho, ao defender 

que apenas a posse daqueles bens que já eram afetados ao serviço público, e já 

pertenciam ao Estado, é transferida ao particular concessionário33. 

Assim, quanto a propriedade dos bens públicos, essa permanece com o 

Estado, sendo apenas repassada a posse ao particular, ao título de exclusividade, 

que pode e deve se utilizar deles durante a prestação dos serviços, não exercendo 

qualquer outro poder inerente ao direito de propriedade, não restam muitas dúvidas 

ou questões a serem postas. 

Mas nem só desses bens de propriedade do Estado e repassados 

temporariamente ao concessionário se faz a prestação de serviço público, alias, bem 

ao contrário, pois no mais das vezes é a concessão se dá justamente pela 

necessidade de grandes investimentos aliados a expertise da iniciativa privada, algo 

que, em especial a disponibilidade de verbas ou a falta delas, impede que o Poder 

Público promova a prestação do serviço público da melhor maneira possível. 

Assim, com o repasse da prestação ao particular, esse realiza 

investimentos de diversas formas, inclusive adquirindo bens que, ao menos 

enquanto não se operar a reversão se é que isso ocorrerá, serão de propriedade 

privada. 

                                                             
33 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo São Paulo: Ed. Saraiva. 2005. P. 516.  



41 
 

Logo, a questão se define da mesma forma que os bens públicos, ou seja, 

é preciso verificar quem os adquiriu, construiu ou incorporou à concessão, e se tiver 

sido o próprio particular, então esses bens serão privados. 

Numa concessão há uma conjunção de bens públicos e privados que são 

destinados a prestação do serviço público, sendo alguns deles essenciais para essa 

prestação e outro não. 

O ponto controverso que reside sobre os bens privados afetados a uma 

concessão, é justamente sobre o alcance ou a importância da afetação que recai 

sobre eles e se ela é suficiente para alterar o regime jurídico aplicável normalmente 

aos bens privados, ainda que não seja alterada sua patrimonialidade, 

eminentemente privada. 

A doutrina em geral reconhece que em razão da afetação à prestação de 

serviços públicos, incide sobre os bens um regime jurídico de bens públicos ou pelo 

menos algo semelhante a isso. 

A primeira corrente, formada por Floriano de Azevedo Marques, calcado 

nas lições de Maria Sylvia Zanella de Di Pietro, e Alexandre Santos de Aragão, que 

assim lecionam: 

 

   

Assim, dentre os bens nele integrados, distinguem-se duas espécies. Os 

que estão diretamente afetados à execução do serviço público e os que não 

estão afetados. Nesse sentido, esclarece a respeitada administrativista 

[Maria Sylvia Zanella Di Pietro] que se os bens das concessionárias e 

permissionárias são afetados a um serviço público, eles têm que se 

submeter ao mesmo regime jurídico a que se submetem os bens 

pertencentes à União, Estados e Municípios também afetados à realização 

de serviços públicos. 

Se fosse possível a essas empresas alienar livremente, se esses bens 

pudessem ser penhorados, hipotecados, adquiridos por usucapião, haveria 

uma interrupção no serviço. E o serviço é considerado público precisamente 

porque atende a necessidades essenciais da coletividade Daí a 

impossibilidade de sua paralisação, e daí a sua submissão a regime jurídico 

publicístico.
34

 (parênteses nossos) 

 

Poder-se-ia dize que, durante a concessão, são [os bens privados] 

propriedade privada sujeito a uma série de ônus reais (inalienabilidade, 

                                                             
34

 A Reversibilidade Nas Concessões do Setor de Telecomunicações. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE Belo Horizonte n. 8, ano 2 Outubro/Dezembro 2004 Disponível em: 
HTTP://www.bidforum.combr/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12788>. Acesso em: 20 nov. 2014 
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impenhorabilidade e destinação predeterminada) e à condição resolutiva do 

fim da delegação.
35

 

  

Em sentido semelhante, porém com conclusão diferente, ensina Thiago 

Marrara: 

 

Como esses bens de propriedade particular estão vinculados a um serviço 

público de competência privativa estatal, eles também exercem, por assim 

dizer, a “função do domínio público”. Isso faz que se submetam, ainda que 

temporariamente, a um regime jurídico publicístico muito próximo ao dos 

bens do domínio público. No entanto, como lhes falta a natureza jurídica de 

bens públicos, por força do critério civilista da titularidade, mais adequado 

seria enquadrá-los em uma noção de domínio público impróprio. 

Em virtude dessa natureza particular, os bens dessa categoria estão 

sujeitos a um princípio de indisponibilidade mitigada. Assim, não se lhes 

aplicam plenamente as regras da inalienabilidade, imprescritibilidade e 

impenhorabilidade. A natureza privada também afasta esses bens da 

chamada “função social dos bens públicos”.
36

 

 

O autor não esclarece exatamente no que consistiria a mitigação dos 

efeitos da indisponibilidade, uma que vez, ou eles existem ou não existem, sendo 

difícil imaginar uma situação que elas sejam parciais. De toda forma, parece 

irrefutável a conclusão que os bens afetados diretamente à prestação de um serviço 

público, sejam eles públicos ou privados, necessitam de certas proteções (ônus 

reais) que somente a atribuição de um regime jurídico publicista pode lhes ofertar, 

não com vistas, evidentemente, a proteção do patrimônio alheio, mas sim do direito 

coletivo a oferta e disponibilidade do serviço público que é dependente de tais bens. 

Verdadeira também será a afirmação que declarar que bens privados, 

ainda que utilizados ou pertencentes a uma concessionária de serviço público, mas 

que não sejam essenciais à prestação dos serviços, não possuem o mesmo 

tratamento dado àqueles que estão afetados diretamente aos serviços.  

 

 

 

 

                                                             
35 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 3ª 

ed. P. 591. 

 
36 MARRARA, Thiago. Bens Públicos: domínio urbano infra-estruturas. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 

P. 100. 
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1.3.1 Bens dotados de reversibilidade 

 

 

Assim como a existe a distinção entre os bens envolvidos na prestação do 

serviço público concedido, há também algumas particularidades que envolvem o 

instituto da reversão. 

Hodiernamente a reversão pode ser considerada “como a entrega pelo 

concessionário ao Poder Concedente dos bens vinculados a concessão, por ocasião 

do fim do contrato, em virtude a sua destinação ao serviço público, de modo a 

permitir sua continuidade” 37. 

Embora esse conceito possa ser dividido em algumas partes, para fins 

desse capítulo o mais importante está relacionado com aquilo que se pode entender 

como “bens vinculados a concessão”. 

Apenas para não deixar de fazer o destaque, é fundamental para a 

compreensão de trechos mais adiante do trabalho que seja fixada essa noção de 

que a reversão somente se opera após a extinção do contrato. Dessa forma, se 

houver algum óbice ao encerramento do contrato, a reversão não ocorrerá até que 

essa etapa seja superada e o contrato seja efetivamente finalizado. 

Retomando o raciocínio iniciado anteriormente, é preciso que seja 

verificada qual a extensão da noção de bens vinculados a concessão, se isso 

abrangeria todos os bens que possuam alguma relação com a concessão ou 

somente aqueles que são imprescindíveis para a manutenção da prestação dos 

serviços com, no mínimo, a mesma qualidade que eram disponibilizados ao tempo 

da própria concessão. 

A solução para essa questão começa a se desenhar melhor na medida 

em que é feito o desmembramento dos bens envolvidos com base naquilo que foi 

abordado no item 1.3. 

Primeiramente, ao tratar dos bens públicos, ou seja, aqueles que já 

pertenciam ao Poder Concedente, mas foram cedidos ao concessionário para 

possibilitar ou auxiliar na prestação dos serviços, resta evidente que esse tem que 

retornar ao seu proprietário legítimo, até porque, no universo normativo brasileiro 

                                                             
37 A Reversibilidade dos Bens nas Concessões de Serviços Públicos. Revista de Direito Público da 

Economia – RDPE Belo Horizonte n. 8, ano 2 Outubro/Dezembro 2004 Disponível em: 
HTTP://www.bidforum.combr/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12792>. Acesso em: 20 nov. 2014. 

http://www.bidforum.combr/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12792
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está expressa a regra que a alienação de bem público se dá por licitação, algo que 

efetivamente não ocorreu quando da transferência do bem ao particular e nem 

precisaria uma vez que a transferência da propriedade do bem público jamais 

ocorreu. 

Exatamente nesse sentido é a lição de José Cretella Junior: 

 

Ao proceder-se à instalação das obras, suporte necessário, quase sempre, 

para o bom funcionamento dos serviços públicos outorgados em concessão, 

em primeiro lugar é preciso considerar os bens de domínio público a quem 

se permitiu o uso exclusivo de tais bens. 

(...) 

A reversão dos bens do domínio público é indiscutível, operando-se de 

maneira automática. Pertenciam e continuam a pertencer ao Estado. Foram 

cedidos a título precário, condicionados ao funcionamento do serviço 

público. Extinto o prazo deste, revertem aqueles bens ao seu único dono.
38

 

 

Disso se extrai que, ao menos em relação aos bens públicos, a única 

questão relevante para determinar a reversão seria a propriedade prévia do bem, 

pois se já era do Estado, deve retornar a ele. Pode-se argumentar que o bem 

somente foi repassado ao particular, pois haveria a sua afetação à prestação dos 

serviços, o que se presume verdadeiro e real já que realmente não haveria outra 

razão para um bem público ser cedido, sob o título que for, ao concessionário senão 

fosse pela estrita necessidade de sua utilização na prestação dos serviços. 

Logo, em tese e de qualquer maneira, os bens públicos estão submetidos 

a duas condições que justificam a sua reversibilidade tão logo extinto o contrato, que 

são: a titularidade do bem e a sua afetação direta a prestação de serviços. 

É, mais uma vez, sobre os bens privados que recaem as questões mais 

delicadas, pois de um lado está o particular que é proprietário legítimo dos bens, e 

do outro está o Poder Público que tem o dever de continuar a disponibilizar os 

serviços públicos e, para tanto, precisa dos bens que já eram empregados nessa 

prestação. 

A primeira alternativa dada para justificar a reversibilidade dos bens 

particulares, a titularidade inicial, deve ser descartada de plano pela simples 

ausência de critério lógico. Aqui, o que se pretende é a transferência da propriedade, 

de forma definitiva para o Poder Concedente, pois o particular deixará ser o 
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responsável pela prestação dos serviços e não mais retornará a tal posto, salvo, 

evidentemente, venha se sagrar vencedor de eventual nova licitação para 

concessão de serviços públicos. Porém, ainda que isso ocorra, os bens revertidos 

ao Poder Concedente passarão a integrar o patrimônio público e, portanto, serão 

bens públicos, se enquadrando na primeira hipótese abordada aqui numa eventual 

nova reversão ao final desse suposta segunda concessão. 

A dúvida primordial sobre o tema é se todos os bens do particular que 

estiverem envolvidos na prestação dos serviços serão revertidos ao Poder Público 

ou somente aqueles bens que forem essenciais para que o serviço seja 

disponibilizado é que deverão passar por esse processo de troca de titularidade? 

Atualmente a maior parte da doutrina, de forma acertada, tem defendido 

que somente estarão sujeitos a reversão aqueles bens que forem essenciais para a 

continuidade da prestação dos serviços, na mesma qualidade que anteriormente – 

quando prestado por um concessionário - eram disponibilizados. 

A tese central que justifica tal conclusão é justamente a busca para razão 

de ser da reversão. Por que razão o Poder Concedente, quando terminado um 

contrato de concessão, teria interesse em receber bens privados advindos da 

prestação de um serviço público? Ora, justamente porque, em regra, findada a 

concessão é o Poder Concedente que deve assumir a prestação dos serviços e 

disponibilizá-lo aos usuários em geral e para isso todo um instrumentário se faz 

necessário. 

É pelo mesmo motivo que somente deverão ser revertidos aqueles bens 

que são fundamentais para essa prestação, pois receber um excedente de bens que 

não serão úteis à Administração Pública representaria um grande perda de tempo 

até para aliená-los posteriormente, isso ignorando a possibilidade de ser aventado 

um enriquecimento ilícito por parte do Poder Público. 

A redação do artigo 36, da Lei de Concessões, também não deixa muitas 

dúvidas ao estabelecer que a indenização a ser paga, quando da reversão, por bens 

ainda não amortizados ou depreciados tem por “objetivo garantir a continuidade e a 

atualidade do serviço concedido”. 

Em poucas linhas, Sérgio Guerra é preciso ao concluir a situação: 

 

Conclui-se, das elucidativas referencias, que somente os bens efetivamente 

atrelados ao contrato de concessão são passíveis de reversão. Do 
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contrário, se quisesse o Poder Concedente apropriar-se de todos os bens 

da concessionária, indiscriminadamente, configurar-se-ia um autentico 

processo de desapropriação, não só dos bens mas também do seu 

capital.
39

 

 

Com acertado poder de síntese, Floriano de Azevedo Marques assim 

encerra parte de suas lições sobre o tema: 

 

Resumindo o até aqui visto, tenho comigo que (i) o instituto da reversão 

decorre direta e indissociadamente do princípio da continuidade do serviço 

público, servindo estritamente para garantir que, ao fim da concessão, o 

serviço poderá seguir sendo oferecido regular, contínua  adequadamente 

pelo poder concedente ou por que lhe faça as vezes, (ii) segue daí qu 

somente poderão ser considerados reversíveis os bens estritamente 

necessários à prestação do serviço concedido; (iii) a reversibilidade não dá 

ao poder concedente qualquer direito ou expectativa de direito patrimonial, 

sobre os bens reversíveis, mas apenas obriga que o concessionário ao final 

da delegação reverta o serviço juntamente com todos os bens que lhe 

sirvam de suporte, oportunizando a continuidade da prestação (...).
40

 

 

Por fim, José Cretella Junior apresenta uma questão relevante que 

merece ser explorada. A exigibilidade da reversão teria fundamento legal ou 

contratual? 

Para ele, caso não haja cláusula de reversão expressa no contrato, tal 

instituto não se opera e o concessionário permanece como proprietário de seus 

bens. Ainda reforça a argumentação ao definir que na ausência de cláusula 

contratual prevalece o “princípio da propriedade privada, que atua sobre tudo aquilo 

que por lei ou contrato não se reservou ao concedente”. Finaliza a questão 

afirmando que “nessa situação, é vedado ao concedente pretender a reversão 

gratuita para o patrimônio público das respectivas instalações41”. 

De fato, ao analisar a Lei n. 8.987/1995, o instituto da reversão é citado 

textualmente apenas duas vezes, uma no artigo 36, que determina o momento e a 

forma da indenização a ser paga, e outra vez no §5º, do art. 42, que trata da forma 
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de pagamento da indenização para concessões firmadas anteriormente da vigência 

da lei atual. 

Portanto, nenhum dos dois define a situação, pois não estabelecem 

direitos ao Poder Concedente, mas apenas se referem a direitos do concessionário 

a receber indenização por esses bens, caso não tenham sido amortizados.  

Buscando outros exemplos na legislação brasileira, ainda escorado na 

lição de José Cretella Junior42, é possível encontrar normas que são expressas ao 

definir que findo o prazo da concessão, a reversão ocorrerá, independentemente de 

qualquer previsão contratual, é o caso do §6º, do artigo 21, do Decreto n. 

5.651/1874, que trata do regime ferroviário, e também dos artigos 165 e 166 do 

Código das Águas. Ambas as normas determinam a reversão ao final do contrato, se 

diferenciado em razão da necessidade de pagamento de indenização ou não. 

Diante de omissão legal constatada, mais uma vez se faz necessária a 

busca da interpretação mais adequada ao caso concreto, sempre considerando os 

meios atrelados ao direito. 

E aqui, em tese, estariam em oposição o interesse do privado em manter 

seus bens, podendo dispor deles da forma como bem entender, até mesmo no 

intuito de monetizá-los e assim ampliar sua margem de ganhos no negócio, e o do 

Poder Público que tem a obrigação de prestar os serviços, quando findo o contrato 

de concessão, o que beneficia terceiros, que são os usuários. 

 O problema posto não é de fácil solução, porém merece ser enfrentado. 

E para início da compreensão daquilo que se pretende demonstrar é preciso voltar 

às atenções para a política tarifária, algo que invariavelmente será aplicada nas 

concessões. 

Independentemente do modelo que se adote para as concessões, sempre 

haverá uma política tarifária, o que não implica assumir que sempre haverá o 

pagamento de tarifa diretamente pelo usuário. E política tarifária de fato não se limita 

apenas as tarifas propriamente ditas, englobando toda uma engenharia financeira e 

econômica a possibilitar a remuneração adequada do concessionário. 

Como bem observa Joana Paula Batista, nem sempre a tarifa será 

suficiente para remunerar de maneira satisfatória o concessionário, cobrindo os 

custos da prestação do serviço e englobando também o lucro pela exploração da 
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atividade. Nessas hipóteses, como bem observa a autora, existem outros 

mecanismos dados pela própria Lei de Concessões que podem ser incorporados ao 

negócio, tal como as receitas acessórias ou subsídios estatais43.  

Reconhecido esse aspecto das concessões, cumpre olhar mais 

detidamente à composição da tarifa. 

Sobre a formatação do negócio, esclarece Fernando Vernalha Guimarães 

que: 

 

Há inúmeras formulas que se prestam ao ajustamento das tarifas as 

técnicas e estudos vocacionados para tanto estão no campo da ciência da 

contabilidade. 

Numa ampla e simplificada classificação dos modelos mais recorrentes, 

poder-se iam apontar três grandes sistemas tarifários originados do direito 

anglo-americano: 1) sistema cuja fixação tarifária está atrelada à estimativa 

do custo do serviço (cost plus e rate of return), considerados, de um ponto 

de vista regulatório de baixo poder de incentivo; 2) sistemas desvinculados 

do custo contabilizado do serviço e baseados em preços-limite, 

considerados de alto poder de incentivo (price cap e yardstick competition); 

e 3) sistemas que apreciam os custos de oportunidade (efficient component-

price rule).
44

 

 

E para qualquer modelo que seja adotado, sempre a equação envolverá 

os mesmo princípios, é preciso cobrir os gastos ou investimentos do concessionário 

e também possibilitar o lucro, sem o que não haveria qualquer atratividade para o 

particular explorar tal atividade. 

Disso, é imperioso concluir que concessionário, ao final do contrato, já 

terá sido pago pelos custos que teve, ou seja, tudo aquilo que ele investiu, adquiriu 

ou edificou já estará quitado, ao menos no plano ideal e, mesmo que não esteja, o 

artigo 36 da Lei nº. 8.987/1995 já definiu que a reversão só se dará com o 

pagamento de indenização. De uma forma ou de outra, o privado será remunerado 

por aquilo que gastou, ou seja, os bens estarão pagos, ainda que não diretamente 

pelo Poder Concedente. 

Ora, permitir que o concessionário fique com bens pelos quais ele já foi 

reembolsado, e assim se pode definir a questão, representaria um verdadeiro 

enriquecimento ilícito por parte do concessionário. Ele receberia pelos bens que 
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adquiriu e ainda ficaria com eles sob sua propriedade, podendo aliená-los, 

recebendo duas vezes pela mesma coisa, enquanto o Poder Concedente teria que 

adquirir tudo outra vez ou então realizar nova concessão, onde novamente estariam 

embutidos custos pelos quais os usuários já pagaram quando do custeio das tarifas 

na primeira concessão. 

Assumir a posição de que é possível a não ocorrência da reversão no 

caso das concessões é o mesmo que reconhecer a impossibilidade da relação 

público-privada em investimentos de interesse coletivo. Sem a reversão, o privado 

acabaria por se tornar dono do negócio público, detendo todo o instrumentário e a 

expertise relacionada à prestação, o que não parece ter sido o intento do constituinte 

ao estabelecer que  prestação do serviço público compete ao Poder Público. 

Para além dessa análise, há que se considerar ainda as previsões dos §§ 

1º e 3º, do artigo 35, da Lei de Concessões, em que resta estabelecida como 

consequência direta da extinção da concessão a assunção e a autorização para 

utilização de todos os bens reversíveis. Ora, se a própria Lei traz como reflexo 

imediato da extinção a ocorrência da reversão dos bens, parece descabida a 

proposição de afastamento do instituto em decorrência de omissão contratual. 

É possível afastar a reversão em razão do não cumprimento do conteúdo 

do artigo 36, da mesma Lei, mas não por ausência de estipulação em contrato. 

São por esses motivos que a ausência de previsão contratual da 

ocorrência da reversão não é causa suficiente para afastar a ocorrência dessa, que 

somente se limitará àqueles bens privados que são indispensáveis para a 

continuidade da prestação do serviço público, no mínimo, na mesma qualidade que 

antes era disponibilizado. 

 

 

1.4 PODERES E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 

 

Assim como fez com a estipulação das cláusulas essenciais ao contrato 

de concessão, a Lei nº 8.987/1995 reservou também capítulo especial para a 

descrição dos poderes e obrigações do Poder Concedente denominando-o “Dos 

Encargos do Poder Concedente”. 



50 
 

No bojo do capítulo estão inseridos aos artigos 2945 e 3046 que 

determinam atividades a serem necessariamente desenvolvidas pela Administração 

Pública enquanto fiscalizadora da execução dos serviços prestados (art. 29, I, II, VI, 

VII, art. 30 e seu parágrafo único) pelo concessionário, como mantedora e defensora 

da prevalência do interesse público e defesa do usuário (art. 29, III, IV, V, X, XI e XII) 

durante a toda a duração do contrato e ainda enquanto detentora de poderes 

maiores somente atribuídos ao Estado (art. 29, VIII e IX). 

As referências legislativas ao dever-poder de fiscalização não estão 

restritas somente no capítulo próprio, pois já no artigo 3° da mesma lei foi 

estabelecida a sujeição do concessionário ou permissionário à fiscalização do poder 

concedente, que será exercida em cooperação com os usuários. 

 As incumbências e poderes de que foi dotado do Estado enquanto 

perdurar a concessão de serviços são decorrentes precisamente do repasse da 

prestação de serviços públicos ao particular por tempo certo, porém, sem retirar do 

primeiro a titularidade dos serviços, o que cabe afirmar, que na ausência ou falha do 

segundo, responde também o titular. 

                                                             
45

 Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 
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Aqui a situação tem um viés duplo, talvez triplo, sendo na primeira 

perspectiva voltada ao concessionário, que é aquele que será fiscalizado; ainda os 

contornos que farão frente aos usuários, inserindo o Poder Público como garantidor 

do interesse público na prestação, manutenção e contínua prestação do serviço 

público adequado e também, por fim e com contornos que estão além da matéria 

jurídica, na autopreservação do governo ou do chefe do Poder Executivo, na medida 

em que esse fatalmente responderá frente ao(s) usuário(s) pelas inexecuções do 

concessionário, tendo que, por vezes, suprir as faltas dele, ainda que posteriormente 

possa cobrar indenizações ou reparação de danos decorrentes do direito de 

regresso. 

Sobre o primeiro aspecto, as obrigações do Estado foram atribuídas 

constitucionalmente, sendo necessário que a lei dotasse o Poder Público de 

instrumentos e poderes para efetivar sua atuação e dar eficácia a ela. Desse 

aspecto decorre a atribuição da capacidade e da competência de fiscalização (art. 

29, I), que sem possibilidade de sanção (art. 29, II, III e VI) não teria qualquer 

resultado prático. Não basta verificar e comprovar a ocorrência de inexecução 

contratual ou prestação defeituosa do serviço47, é preciso que o ente fiscalizador 

adote, ou faça adotar, providências adequadas para sanar a situação, com a maior 

efetividade e agilidade possível, sendo fundamental a atribuição, por via legal, de 

poderes para tal. 

Cumpre observar que essas obrigações imputadas ao Estado não são de 

execução facultativa, sendo imperativo que ele exerça essas atividades, garantindo 

o cumprimento dos deveres e obrigações repassados contratualmente ao 

concessionário. Diante desse quadro é possível fazer a constatação que na fixação 

dum contrato de concessão o Estado também está assumindo deveres e obrigações 

que antes não tinha, tal como o ocorre com o concessionário. 

Enquanto prestador direto dos serviços públicos, o Poder Público tinha a 

responsabilidade de disponibilizá-los e executá-los, de forma adequada, podendo 

cobrar a respectiva tarifa daquele que usufruir dos serviços. No cenário das 

concessões e permissões, essas atividades são repassadas a particulares que 

passam a exercê-las por sua conta e risco, o que não significa que o Estado estará 
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mandamentos do serviço adequado estabelecidos no artigo 6º da Lei 8.987/1995. 



52 
 

livre e desimpedido para voltar totalmente suas atenções para outras áreas, ao 

contrário, ele apenas troca a sua própria função e passa a se obrigar a realizar as 

atividades de fiscalização daquilo que é ou será feito por outro agente. 

Como bem observa Egon Bockmann Moreira48, assumindo a posição de 

fiscalizador o Estado deve exercer tal atividade de maneira ativa, próxima ao agente 

executor, acompanhando todo o desenvolvimento dos trabalhos de prestação de 

serviço e, quando preciso, intervindo para garantir que a qualidade seja adequada, 

nos moldes do artigo 6° da lei49. 

Portanto a concessão ou permissão de serviços públicos não deve ser 

encarada pelo Poder Público como meio de atenuar o volume de suas atividades, 

literalmente “lavando as mãos’’ quanto à execução dos serviços, ao contrário tem de 

ser vista como a oportunidade de melhoria na qualidade dos serviços públicos que 

serão, ao menos em tese, prestados por particulares especializados na área 

específica na qual se disponibilizaram a atuar, necessitando de cooperação do 

poder concedente que acompanhará, durante toda a duração do contrato, as 

atividades realizadas pelo privado verificando a adequação delas e garantindo que 

elas sejam suficientes para atender os usuários da forma devida. 

É assumir que o volume de trabalho possa a ser até maior, como ensina o 

mesmo Egon Bockman Moreira, baseado em S. K. Vogel50: 

 

Assim, engana-se quem reputa que as tarefas do Estado se tornam simples 
e menos trabalhosas depois da despublicização. Ou que isso pode atenuar 
a regulamentação da atividade concedida: Freer Markets, More Rules é o 
título do livro de S. K. Vogel, que sintetiza a constatação de que liberalizar 
tem como consequência a expansão de regulação (em extensão e 
intensidade)

51
. 
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Essa constatação apresentada pelo autor reforça a noção de troca de 

funções e de atividade a ser exercida pelo participante estatal da relação na 

concessão. Também corrobora com a possibilidade do aumento do volume de 

trabalho a ser desenvolvido pelo Concedente, muito embora agora em outra 

vertente. 

É certo que essa não foi e não é a justificativa para a criação52 das 

agências reguladoras no Brasil, porém, atualmente o papel de ente fiscalizador e 

regulador dos contratos de concessão é exercido por essa figura da Administração 

Pública Indireta. Não é tema nem objeto desse estudo o aprofundamento de questão 

sobre as agências reguladoras, mas cabe dedicar algumas palavras sobre a 

entidade de modo a situar essa autarquia especial no contexto do capítulo. 

Em que pese a Lei de Concessões ter sido editada anteriormente a 

criação da primeira agência reguladora, o que ocorreu um anos depois, já possuía 

previsão da possibilidade de repasse da atividade de fiscalização para órgão ou 

entidade conveniada (art. 30, parágrafo único). Evidente que essa só pode ser 

exercida por órgão ou entidade que possua vinculação com a Administração Pública, 

não sendo possível sequer mencionar repasse da atividade para algum particular 

contratado com esse fim. 

O atraso na instituição das Agências Reguladoras no país, ao menos 

assim pode ser entendido a situação onde primeiramente foi firmado um contrato de 

concessão e somente depois disso foi criado o ente a quem incumbe gerenciar e 

fiscalizar esse mesmo contrato, regulando as atividades exercidas pelo 

concessionário, certamente causou alguns transtornos originados pela não 

participação da agência na elaboração dos projetos e dos contrato, o que pode ter 

causado alguma deficiência no termo, fruto também da inexperiência da própria 

Administração Pública com o novo (para época) modelo de prestação dos serviços 

públicos. Ainda que elas fossem estabelecidas de modo antecipado não é possível 

afirmar com plena convicção que todos os problemas relacionados com as primeiras 

concessões de serviços públicos estariam sanados ou sequer existiriam, de toda 

forma, é a expectativa que gera a inserção de um ator qualificado, com corpo técnico 

especializado, no processo de contratação e execução de projetos. 
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A toda evidencia, Agências Reguladoras foram criadas exatamente no 

intuito de atuar, regular e fiscalizar os principais setores da atividade econômica e 

serviços públicos. Tanto é assim que atualmente a imensa maioria dos contratos de 

concessão de serviço público estão sob tutela e fiscalização dessas entidades que 

ao longo dos últimos anos se proliferaram no país, em todos os entes federativos e 

nos mais variados setores, sendo difícil citar área inerente aos serviços públicos que 

não esteja abarcada pelo âmbito de atuação dessas entidades. 

Colocando ao lado questões da própria atuação da Administração Pública 

como fiscalizadora, que tem como agente fiscalizado o concessionário, é preciso 

destacar que os grandes beneficiários desse gerenciamento e controle exercido pelo 

Estado são os usuário. Eles são os destinatários da prestação do serviço público. 

Esse é o segundo viés do tema, analisado sob a perspectiva daquele que 

usa do serviço, os usuários. Assim, quanto mais efetiva for a ação do poder 

concedente garantindo a prestação do serviço adequado, melhor será para os 

destinatários da prestação. 

Enquanto sob a visão do concessionário o Poder Concedente subsiste 

como agente fiscalizador – na forma e nos limites comentados anteriormente - para 

os usuário ele surge como o garantidor da qualidade dos serviços prestados, a 

preços módicos. 

O Poder Público contrata com o concessionário a prestação, durante 

certo tempo, de um serviço público que lhe cabia prestar diretamente, mas que a 

Constituição Federal permitiu ser delegada mediante licitação e contrato de 

concessão, tendo uma relação direta com o então prestador do serviço, fiscalizando 

a execução e gerindo o respectivo contrato. Com o usuário, esse Poder Público 

também guarda uma relação direta, uma vez que dele se espera a prestação dos 

serviços, mas que, por força contratual, foi repassado a terceiros, o que não excluiu, 

contudo, a obrigação inicial do Estado. Sendo assim, se os três participantes da 

relação de concessão fossem organizados numa mesma linha reta, a figura do 

Estado estaria exatamente no meio da relação entre o concessionário e o usuário. 

Segunda essa estrutura imaginada, o concessionário não possui relação 

direta com o usuário, ele assume uma obrigação perante e com a Administração 

Pública, que é a de entregar determinado serviço público a um usuário. O usuário, 

por sua vez, espera e cobra do Poder Público a prestação do serviço que necessita, 

sendo que esse último está obrigado e fazê-lo pelos termos constitucionais, mas 
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opta por não exercê-lo de forma direta, decisão que pouco importa e não diz respeito 

ao usuário, bastando para ele que o serviço seja prestado adequadamente e com 

tarifas entendidas como módicas. 

Para ilustrar bem a situação é providencial o quadro organizado53 por 

Antonio Carlos Cintra do Amaral ao relatar assunto similar: 

 

 

 
Poder 

Concedente Concessionária Usuário 

 

Embora a estrutura pensada por Antonio Carlos Cintra do Amaral também 

esteja correta, considerando o panorama atual da relação, onde é parcela da 

fiscalização é realizada de maneira passiva pelo Poder Concedente, ou seja, 

atuando mediante provocação do usuário e a partir daí cobra a concessionária 

prestadora de serviços, e tendo em vista a existência de órgãos internos criados 

pelas concessionárias para receber os intentos dos usuários, tal como ouvidorias, a 

estrutura mais atual e que simbolizaria de maneira mais completa as relações 

travadas entre os envolvidos na prestação dos serviços públicos concedidos, seja a 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse novo panorama piramidal, os três atores se relacionam, tendo os 

dois que formam a base da pirâmide como objetivo atender as demandas dos 
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usuários. O concessionário poderá limitar suas realizações com base nas 

disposições contratuais com as quais se obrigou. 

Fica assim diferenciada e demonstrada a diferente relação travada em os 

participantes do contrato de concessão, indicando a vertente de atuação do Poder 

Público frente aos demais integrante. 

Mas ainda resta um viés que, longe da pura a simples vontade de inovar, 

é preciso reconhecer estar presente, muito embora ultrapasse as barreiras da 

ciência jurídica, e que impõe necessidade de ser destacado. Dessa forma, embora 

esse trabalho seja fundamentalmente jurídico, abordando a questão da 

autopreservação da Administração Pública, se faz necessário abrir um pequeno 

parágrafo para expor também a necessidade de preservação política própria do 

chefe do Poder Executivo. 

Uma ruptura ou imperfeição na prestação do serviço público, 

indubitavelmente atinge também o poder político vigente54. Evidente que para o 

aspecto jurídico o Estado não pode ser personificado55, porém o conhecimento e 

domínio da ciência jurídica é restrito à pequena parcela daqueles que se dedicam ao 

estudo da matéria, razão pela qual as minúcias referente a forma de prestação do 

serviço público (se direta ou indiretamente) são ignoradas por parte relevante dos 

usuários que em seus pleitos por melhoras – ou a prestação do serviço adequado, 

para repetir os termos legais - personificam e identificam o chefe do poder executivo 

como responsável pelas mazelas que estão enfrentando no uso de serviços 

públicos, ignorando a existência de contratos que por vezes foram elaborados ou 

modificados anos antes e por gestores ou governos distintos. 

É também nesse panorama que o exercício contínuo e eficaz da 

fiscalização e gestão do Estado dos contratos de concessão se faz presente. Uma 

atuação correta, com adoção de medidas comissiva quando necessárias, além de 

trazer benefícios ao usuário que receberá do concessionário o serviço da forma 
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como ele deve ser disponibilizado, ainda protege e isenta a figura política central no 

âmbito do Poder Executivo. Os caminhos políticos são por demais importantes na 

questão das concessões de serviços públicos para serem ignorados nesse trabalho, 

por isso se faz preciso a citação desse último aspecto que é atingido e dependente 

da relação fiscalizador e garantidor que foi tratada ao longo desse capítulo. 

 

 

1.4.1 Prerrogativas da Administração Pública 

 

 

Nem todos os poderes especiais que são atribuídos à Administração 

Pública estão expressamente postos na Lei de Concessões, sendo preciso realizar 

um exercício de interpretação sistemática das normas para compreender 

plenamente a extensão dessas prerrogativas extraordinárias. 

As tradicionalmente conhecidas e denominadas “cláusulas exorbitantes” 

presentes nos contratos administrativos representam a atribuição de direitos ou 

poderes excepcionais, no âmbito dos contratos, ao Poder Público para que esse 

possa defender e atuar de maneira mais incisiva na defesa e garantia da supremacia 

do interesse público e da indisponibilidade do mesmo instituto. 

Justamente por atuar nesse papel que as prerrogativas adicionais 

somente são conferidas ao Estado que deve se valer delas em situações 

excepcionais e quando for fundamental para a manutenção ou atendimento ao 

interesse público, sem prejuízo e atropelos de eventuais direitos dos contratados. O 

caso específico dos direitos dos concessionários de serviços públicos será tema de 

capítulo próximo. 

Assim é preciso que seja registrado desde já que os poderes até podem 

ser extraordinários e exorbitantes, porém não são infinitos e devem se ater 

estritamente as necessidades oriundas do interesse público e jamais extrapolam os 

limites da própria lei que os estabelece bem como as proteções que são dadas 

àqueles que estão ou estarão no outro polo do contrato administrativo. 

Feita essa devida introdução e as primordiais ressalvas, segue-se para a 

descrição e verificação das prerrogativas da Administração Pública nos contrato 

administrativos e que não estão previstas na Lei de Concessões e Permissões de 

Serviços Públicos. 
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Antes mesmo da edição da Lei nº 8.987/1995, já estava em vigor aquela 

que permanece até os dias atuais como a Lei de Licitações e contratos 

administrativos, a Lei nº 8.666/1993. 

Ao tratar dos contratos administrativos, especificamente em seu no artigo 

58, caput, a Lei nº 8.666/93 inseriu no universo jurídico brasileiro as prerrogativas 

especiais da Administração Pública, in verbis: “O regime jurídico dos contratos 

administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a 

prerrogativa de:”. A partir daí ela passa a listar os cinco poderes excepcionais que se 

solidificaram na ciência dos contratos administrativos. 

Os incisos II, III e IV do artigo 58 da Lei nº 8.666/1993 que preveem, 

respectivamente, o poder de rescindir unilateralmente o contrato, a competência 

para fiscalizá-lo e aplicar as sanções cabíveis, não serão objetos de maiores 

comentário56, pois encontraram correspondência direta com incisos contidos no 

artigo 29, da Lei nº 8.987/1995 que, embora não compartilhem o mesmo texto, 

possuem conteúdos idênticos, apenas ajustados para os temas próprios de cada 

uma das leis. 

Já as previsões dos incisos I e V merecem maior atenção e destaque, até 

pelo alcance e impacto que podem representar ao contrato de concessão. 

 

 

1.4.1.1 A Alteração Unilateral do Contrato de Concessão pela Administração Pública 

 

 

O inciso I do artigo 58 é direto e estabelece que o Poder Público tem o 

direito-dever de alterar, unilateralmente, o contrato sempre que necessário para 

ajustá-los ao interesse público. O que significa que, mediante prévia e justa 

motivação, desde que em atendimento ao interesse público primário, é possível ao 

ente estatal alterar um contrato administrativo, sem que seja consultado o 
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contratado, que será obrigado a cumprir as novas determinações até o limite legal57, 

recebendo o incremento correspondente ao novo serviço ou bem a ser entregue. 

Embora essa possibilidade de alteração contratual unilateral, pela 

Administração Pública, dos contratos administrativos já possa ser considerada praxe 

nos estudos de direito administrativo, ela não consta expressamente no rol do artigo 

29 da Lei nº 8.987/1995, o que levaria a crer que nos contratos de concessão não é 

possível haver alteração unilateral pelo Poder Público, o que não é correto. Por isso 

a importância da realização de interpretação sistemática nesse caso. 

O contrato de concessão é, sem qualquer dúvida, um contrato 

administrativo, ainda que possua algumas características próprias que o qualifique e 

o identifique como tal e que foram abordadas no capítulo 1 e 1.1. O artigo 58 (da Lei 

nº 8.666/1995) faz menção aos contratos administrativos em geral, sem qualquer 

distinção, o que torna o torna aplicável a um universo indefinido de subespécies de 

contratos, desde que sejam, eminentemente, pertencentes ao gênero 

administrativos. 

Todos os contratos administrativos são dotados de características 

especiais que neles foram inseridas justamente em razão do fim que possuem que 

é, primordialmente, atender ao interesse público. Um desses caracteres distintivos é 

sua mutabilidade, que será expressa através da manifestação da Administração 

Pública, encontrando tal mandamento subsidio na teoria da mutabilidade dos 

contratos administrativos que é definida por Augusto Neves Dal Pozzo, como: 

 

A teoria da mutabilidade dos contratos administrativos consiste no dever-
poder de alteração do contrato sem que haja possibilidade de recusa por 
parte do contratado, de modo que a Administração poderá, desde que em 
consonância com a legislação regente e com o interesse público, alterar 
certas obrigações pactuadas, respeitando, sempre, o núcleo do objeto 
contratado

58
. 

  

A teoria citada acima não deve ter aplicação restrita somente aos casos 

em que a lei específica que tratar de determinada espécie de contrato administrativo 
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a preveja. Sua incidência se refere ao gênero dos contratos, que nesse caso são os 

identificados como os de caráter administrativo, assim compreendidos para o direito. 

Aliás, estabelecer premissas que devem ser aplicadas e estendidas a 

todo um grupo ou espécie é a função de uma lei com caráter geral, como é a Lei nº 

8.666/1993, que define as noções básicas a serem seguidas no âmbito das 

licitações e dos contratos administrativos, neste último incluídos os contratos de 

concessão. 

A Lei de Concessões também dedicou parcela de seu texto a legislar 

sobre requisitos e características especiais que esses contratos administrativos 

devem possuir, o que não significa que afastou a incidência da lei geral que versa 

sobre contratos administrativos. O que se fez foi especificar o que um (o contrato de 

concessão), possui que vai além daquilo que já está posto na regra geral. 

No caso das concessões as justificativas para a promoção de alterações 

contratuais, ainda que unilateralmente, são ainda mais fortes, pois tais contratos, 

normalmente, são fixados por prazos extensos e tem como objeto a prestação de 

um determinado serviço público, que deve ser prestado de forma contínua, e que 

pode ter sua forma de disponibilização alterada, por razões de quantidade ou 

qualidade, ao longo desse tempo, o que obrigará o Poder Público a promover 

alterações de modo a atender o interesse público. 

Sobre essas considerações, o mesmo Augusto Neves Dal Pozzo dedica 

algumas palavras que bem expressam o sentimento de importância que se deve 

atrelar ao tema: 

 

 Assim, se os contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/93 já se 
encontram sujeitos à chamada teoria da “mutabilidade”, em muito maior 
grau os contratos de concessão, que, como visto, por terem como objeto a 
prestação de um serviço público, recebem o influxo direto dos princípios 
mencionados acima, cujas diretivas impõem a contínua necessidade de 
aperfeiçoamento da relação jurídica entabulada, com as consequentes 
alterações contratuais que persigam essa finalidade

59
. 

 

Logo, resta sepultado qualquer questionamento acerca da impossibilidade 

do Poder Público promover, de modo unilateral, alterações no contrato 
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administrativo e, por consequência, ao contrato de concessão de serviço público, 

vez que claramente tais providências são aceitas e até necessárias. 

Essas possíveis alterações contratuais seguem a mesma lógica adotada 

na edição da Lei de Licitações e contratos, podendo ser tanto quantitativa, quanto 

qualitativa, sem embora encontrar o dever de respeitar os limites numéricos lá 

impostos, somente necessitando que haja justificativa adequada ao aumento da 

demanda a ser atendida ou da ampliação dos serviços em ordem qualitativa, desde 

que não seja alterado seu objeto. 

Impor limites a “quantidade” ou oferta de serviço a ser disponibilizada 

seria de uma incoerência gritante, pois o serviço público deve atender a todos 

aqueles que dele dependam ou que desejam utilizá-lo. Assim, como em geral os 

contratos de concessão são firmados por tempo consideravelmente longo, pode 

haver um aumento de demanda, em razão de um expressivo aumento demográfico, 

por exemplo, que obrigue ao concessionário implantar nova ou ampliar a 

infraestrutura existente e destinada a prestação dos serviços, cabendo ao Poder 

Concedente impor a obrigação da realização, por parte do concessionário, dos atos 

necessários à garantida da prestação do serviço de maneira adequada a todos. Não 

é lícito ao concessionário prestar o serviço a um usuário em detrimento de outro que 

também esteja no âmbito territorial e setorial dos serviços por ele prestados. 

Ou seja, sempre que imprescindível para atender ao interesse público, 

deve o contrato ser alterado, qualitativa ou quantitativamente, desde que não seja 

desnaturado o seu objeto e também os direitos do concessionário. 

 A referência sempre feita em relação ao aumento ou acréscimo de 

obrigações por parte do concessionário ensejar a possibilidade de alteração 

contratual pela Administração Pública é proposital e tem razão de ser, já que nas 

hipóteses de supressão ou redução a questão deve ser tratada de um prisma um 

pouco diferente. 

É que os eventos que causaram a diminuição na quantidade de serviços 

prestados devem ser avaliados de formas distintas, pois se a causa estiver inserida 

no âmbito daquilo que pode ser compreendido como risco do negócio ou álea 

ordinária, então não há que se pensar em hipótese de alteração contratual, pois 

como é definido desde a criação do instituto, o contrato de concessão será fixado 

com concessionário que atuará por sua conta e risco. Logo, se a redução se deu por 

situações que, embora não previstas, não possam ser tomadas como extraordinárias 
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ou de responsabilidade de terceiros (fato do príncipe, fato da administração), não há 

nada a reclamar por qualquer dos envolvidos. 

Da mesma forma, se a redução do objeto60 tiver causa na mora ou 

ineficiência do concessionário e o Poder Concedente tomar para si a 

responsabilidade e a execução de certa obrigação atrelada à concessão. Nesse 

caso não se estará diante de uma supressão do contrato de concessão por uma 

alteração unilateral, mas sim do exercício dos poderes de fiscalização e sancionador 

da Administração Pública, que deverá punir a concessionária aplicando as sanções 

cabíveis diante da gravidade do fato. 

Para que seja verificada uma situação fática que efetivamente se 

enquadre nos moldes de alteração contratual unilateral supressiva, é preciso que a 

própria Administração Pública assim decida exclusivamente em benefício e 

atendimento ao interesse público, e que a obrigação seja retirada do contrato e não 

executada de outra forma. No exemplo do parágrafo anterior, não haveria redução 

do objeto, nem quantitativa tampouco qualitativa, pois o projeto seria concebido da 

mesma forma inicialmente prevista, somente alterando o realizador da tarefa em 

razão da falta do contratado. 

Também não é licita a retirada de parte do objeto para repasse a outro 

concessionário ou prestador de serviços comum contratado mediante licitação, isso 

porque ao vencer o certame inicial o concessionário adquire o direito de prestar o 

serviço público da forma que estava descrita no edital e no contrato, com todas as 

suas nuances e detalhes, só podendo ser destituído dessa qualidade em duas 

hipóteses: por ineficiência ou inexecução do contrato ou, por justificado interesse 

público. 

Repassar parte do contrato para outro agente demonstra que permanece 

o interesse público na sua existência, o que desautoriza o Poder Público a promover 

a alteração unilateral do contrato. 
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1.4.1.2 A Intervenção e a Ocupação Provisória (artigo 58, V, da Lei nº 8.666/93) 

 

 

1.4.1.2.1 A Ocupação Provisória 

 

 

O trato do inciso V do artigo 58, da Lei nº 8.666/1993 foi relevado para o 

mesmo momento e capítulo que será dedicado também ao instituto da Intervenção, 

estabelecida na Lei de Concessões, no artigo 32 e seguintes, em razão das 

semelhanças existentes entre os dois temas e da necessidade de estabelecer as 

distinções e as peculiaridades de ambos. 

De início é preciso alertar que, em comum, ambos possuem caráter 

excepcional e devem sempre ser vistos dessa forma, não podendo ser adotados 

como medida ordinária e corriqueira ao longo do mesmo contrato até porque, se 

assim for, restará mais do que evidente que o contratado não possui condições de 

atender aos termos com os quais se obrigou, sendo imperiosa a rescisão contratual 

o que não impede também a aplicações de sanções. 

Os dois procedimentos também são capazes de prover subsídios 

suficientes para justificar uma extinção antecipada, que também será unilateral, do 

contrato, mas não podem ser confundidos ou considerados como sendo uma forma 

de extinção contratual, assunto esse diferente e que será tratado em capítulo 

posterior voltado especialmente para o contrato de concessão. 

Feitas essas considerações, o estudo passará a ser realizado de forma 

individualizada, a cada um dos institutos, interligando-os sempre que possível ou 

necessário. 

Primeiramente, partindo da abordagem da norma da Lei de Licitações, 

tem-se que ela prevê aquilo que pode ser identificado como o poder de ocupação 

provisória de todos os bens e materiais, humanos ou não, fundamentais para o 

cumprimento do objeto do contrato, desde que esse seja um serviço essencial, e, a 

primeira vista, em duas hipóteses: “[...] acautelar apuração administrativa de faltas 

contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato 

administrativo”. 

O texto legal apresenta o que pode ser ocupado, estabelecendo dois 

critérios para isso, o primeiro referente à qualidade do serviço, que tem de ser 



64 
 

considerado essencial e o segundo quanto ao momento contratual, sendo esse o 

momento de sua rescisão. 

Quanto à essencialidade do serviço não há muito que se acrescentar já 

que essa característica é variável diante da concretude do ato, do tipo de serviço, a 

depender do local e/ou do momento que ele será prestado.  

Na verdade, a norma não apresentou qualquer explicação ou 

conceituação do que é ou pode ser considerado esse serviço essencial, algo que 

somente está descrito na no artigo 10, da Lei nº 7783/1989, também conhecida 

como Lei de Greve, porém, alguns dos serviços descritos nos onze incisos do artigo 

supracitado não podem ser objetos de contrato firmado nos moldes Lei nº 

8.666/1993, p. ex. os incisos I, V, VI, VII, dentre outros, estando afeito seu repasse a 

iniciativa privada por meios das concessões de serviços públicos. Diante desse 

quadro é possível afirmar que somente aos serviços contratados pela Administração 

que estão previstos num dos incisos do artigo 10 da Lei de Greve e que não estão 

sujeitos ao regime de concessões são aplicáveis às previsões da ocupação 

provisória? Não parece cabível tal proposição. 

Por outro lado, é possível também compreender que ao se referir a 

serviços essenciais, a norma quis fazer compreender nesse suposto rol os serviços 

públicos, neste sim é facilmente identificável o caracterizador da essencialidade. 

Ocorre que após a edição da Lei de Licitações, porém com base no artigo 175, da 

Constituição Federal, o legislador decidiu edificar norma específica que trataria do 

regime de concessões, atrelando algumas disposições desta àquela primeira. 

Assim, não seria de todo absurdo considerar que ao descrever serviços 

essenciais o legislador estivesse a ser referir justamente a serviços públicos, que na 

época ainda não possuíam norma própria a disciplinar a sua forma de repasse à 

iniciativa privada. Advinda nova lei sem que qualquer menção direta fosse feita a 

alteração ou revogação do artigo 58, V, da Lei nº 8.666/93, permanece ele em vigor 

e deve ser aplicado quando cabível, tomando por outras premissas a forma de 

qualificar os serviços contratados pela Administração Publica, via contrato 

administrativo comum, vez que o repasse dos serviços públicos deverá ser feito 

através de contrato de concessão. 

Talvez até inspirada pela disposição do artigo 58, V, da Lei de Licitações 

e contratos administrativos que a Lei de Concessões estabeleceu procedimento 
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semelhante, que será objeto de aprofundamento adiante, denominando-o de 

Intervenção. 

De qualquer forma, a situação da essencialidade do serviço para os casos 

de aplicação da medida do artigo 58, V, da Lei Federal, parece estar mais atrelada à 

análise do caso concreto e da razão pela qual se deu a contratação do que pela 

simples realização de leitura e interpretação do rol da Lei de Greve ou da discussão 

quanto à caracterização de serviços essenciais exclusivamente como sendo os 

serviços públicos.  

Continuando, além da qualidade do serviço, se essencial ou não, é 

preciso que, concomitantemente a isso, esteja presente uma das outras duas 

características, a necessidade de garantia da apuração de faltas do contratado ou a 

ocorrência de rescisão contratual, para a decretação da ocupação temporária dos 

ativos do contrato. 

Entretanto, como bem defende Sônia Yuriko Kanashiro Tanaka61, as duas 

hipóteses descritas na lei acabam por se confundir quando o procedimento é 

colocado em prática, como será comprovado a seguir. 

Inicialmente é preciso comentar que a noção de ocupação provisória de 

ativos do prestador de serviços após a rescisão contratual é por deveras estranha, 

isso porque, em condições normais de execução contratual, a rescisão, por si só, já 

acarreta a assunção do objeto e dos bens a ele atrelados pela Administração 

Pública, é essa leitura que se faz do artigo 73, seus incisos e parágrafos, da Lei nº 

8.666/93. Se o objeto da contratação for aquisição de bens não é cabível a 

ocupação temporária por simples incompatibilidade dos procedimentos. 

Logo, é possível imaginar a imposição da ocupação provisória no caso de 

rescisão extraordinária do contrato de prestação de serviços, antes da entrega 

completa de seu objeto. As causas de extinção atípica de contrato de prestação de 

serviços só podem ser duas, por falta da própria Administração ou então do 

contratado. 

Se restar verificada falta da Administração Pública, aqui vista como 

contratante, não teria correspondência lógica a imposição de ocupação provisória de 

bens e demais instrumental atrelado ao serviço contratado daquele que é seu 
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próprio credor. Admitir ser possível que a Administração Pública está em falta com o 

contratado pode restringir coisas deste e apoderar-se delas, ainda que de forma 

temporária, é compactuar com um regime de insegurança jurídica e injustiça. 

É por esse motivo que, muito embora a Lei nº 8.666/93 não tenha feito 

qualquer restrição ao tipo, origem ou forma de rescisão contratual, autoriza a 

adoção, pelo Poder Público, do instrumento da ocupação provisória nos contratos 

administrativos. Ele só é adequado para os modos de rescisão extraordinários, 

originados por ato unilateral da Administração Pública, tendo como pressuposto falta 

grave cometida pelo contratado ou relevante interesse público, essas previstas nos 

incisos I a XII, do artigo 78 da norma federal. 

Interpretação semelhante também pode ser adotada a partir da leitura do 

artigo 79, I, conjugado com o artigo 80, caput e inciso II, ambos da mesma lei 

supracitada. 

Além disso, há que se considerar que a decisão de rescisão unilateral de 

um contrato administrativo jamais pode ser tomada sem a abertura de competente 

processo administrativo que apurará a veracidade e as justificativas para a adoção 

de medida com tal grau de importância e relevância, sempre devendo ser garantida 

e oportunizada a ampla defesa por parte do contratado. 

Com isso em voga deve ser rememorada a outra finalidade da ocupação 

provisória que é o acautelamento da apuração administrativa das faltas cometidas 

pelo contratado. Ora, se a adoção da medida extraordinária – ocupação temporária - 

é possível em casos de rescisão por descumprimento de obrigações por parte do 

contratado, como demonstrado, e para a decretação da rescisão é fundamental a 

criação de processo administrativo para apurar as falhas do contratado, sendo que o 

mesmo procedimento é o considerado adequado para garantir a instrução 

processual de verificação da existência ou não de problemas na execução do 

contrato, é imperioso que a ocupação provisória seja adotada ainda no decorrer do 

contrato e, sendo comprovada a falta grave do contratado, que se extinga o contrato, 

mantendo ou não a referida ocupação conforme necessidade a ser verificada. 

É por isso que, na realidade e para efeitos práticos, a ocupação somente 

será cabível na hipótese de acautelamento da apuração de inexecução contratual 

por parte do contratado para prestar serviço considerado essencial, o que pode levar 



67 
 

ou não à rescisão do contrato e posteriormente a verificação da necessidade 

continuidade da utilização temporária dos bens atrelados ao serviço62. 

Em palavras finais sobre o assunto, a ocupação provisória não se 

caracteriza como uma sanção aplicada ao contratado inadimplente, mas como um 

meio de garantir a apuração das falhas e, sendo elas constatadas será declarada a 

rescisão contratual e passa então a servir como forma de manter a execução de 

serviço essencial até que a situação seja normalizada. Também não deve a 

ocupação provisória ser confundida com a ocupação temporária, denominação 

clássica do direito administrativo utilizado para identificar a intervenção do Estado na 

propriedade privada que, embora com ideias e preceitos semelhante ao primeiro, 

tem aplicação em situação distinta. 

Com esses apontamentos cabe agora cotejar o que foi estudado com o 

institutito similar descrito na Lei de Concessões e, portanto, aplicável a esse 

segmento do direito administrativo. 

 

 

1.4.1.2.2 A Intervenção 

 

 

A Intervenção está disciplinada entre os artigos 32 e 34 da Lei de 

Concessões, importando na assunção, pelo Poder Concedente, de atividades que 

estão a cargo do concessionário, visando a adequação da prestação dos serviços, o 

cumprimento contratual e atendimento às normas regulamentares e legais. 

Além da necessidade de assegurar adequação na prestação de serviços, 

é previsto no caput do artigo 32, da Lei de Concessões, outras duas hipóteses de 

aplicação da intervenção que se confundem com aquelas previstas no artigo 58, V, 

da Lei de Licitações, tendo como finalidade a verificação do cumprimento de 

cláusulas contratuais ou atendimento a disposições legais, não havendo inovação 

nessas duas últimas possibilidades em relação ao que foi dito no capítulo anterior, 

motivo pelo qual serão dedicadas as próximas linhas a apresentar o que de diferente 

houver. 
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Na definição já nasce a primeira peculiaridade e distinção entre os 

institutos que estão sob análise nesse capítulo. Enquanto na disposição da Lei de 

Licitações a finalidade é averiguar o cometimento de falta do contratado, aqui a 

proposição é voltada ao usuário inicialmente, pois pretende que o serviço seja o 

adequado, podendo também assumir a vertente de garantidor do cumprimento das 

normas contratuais e legais, portanto teria um viés mais abrangente no caso das 

concessões. 

 A diferença parece pequena e, numa verificação mais apressada, pode 

levar ao entendimento que os resultados práticos caminhariam para o mesmo termo 

final, pois assegurado o cumprimento do contrato, naturalmente restabelecido 

estaria o serviço e sua qualidade. O raciocínio até serve para o caso da ocupação 

provisória, mas não para a intervenção e o contrato de concessão, isso porque 

nesse último é possível que a concessionária cumpra o contrato de forma correta e 

sem qualquer deslize, mas que, por razões que ultrapassam a álea ordinária, o 

serviço não esteja ajustado com a necessidade dos usuários, sendo premente a 

necessidade de implantação de algumas alterações no rumo da concessão algo que 

a concessionária não tem a obrigação de contratual de realizar. 

Nesse caso é possível que o Poder Concedente intervenha na 

concessão, assumindo o controle do negócio e, utilizando-se desse poder, realize as 

mudança necessária, estabelecendo o serviço adequado. 

Não se cogitou em momento algum o descumprimento do contrato por 

parte da concessionária, mas apenas sua recusa em realizar, por suas expensas, 

obrigações as quais não tinha assumido, decorrente, por exemplo, de falha no 

projeto inicial elaborado pela própria Administração, sendo que nessa situação o 

concedente teve de intervir na concessão, ainda que se valendo de instrumentário 

do concessionário, para realizar as alterações necessárias, dando prosseguimento 

ao contrato na sequencia, restituindo os poderes do prestador de serviço público e, 

feito o levantamento das atividades da interventora, pagando, se for o caso, alguma 

indenização ao concessionário por eventual dano que esse tenha sofrido por ter sido 

afastado temporariamente de suas atividades ou pelo uso de seus bens. 

Claro que existem outras formas de realizar ajustes no contrato de 

concessão, especialmente através de adendos, anexos e renegociação com o 

concessionário, mas não se pode negar que a intervenção, diante da necessidade 

de assegurar a prestação do serviço adequado, é uma dessas formas de ajustar os 
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rumos do negócio. Essas alterações nos rumos administrativos, contudo, não podem 

exceder os limites do objeto da concessão, devendo ter caráter secundário em 

relação a esse, ou seja, de regular aquilo que está posto de modo que o objetivo do 

contrato seja cumprido de forma adequada e eficiente. Alterar o objeto é desvirtuar o 

próprio contrato de concessão. 

Também não é aceitável que a Administração Pública se exceda na 

atuação interferindo em questões intrínsecas da empresa, realizando alterações em 

seu contrato social ou no quadro de pessoal. Os limites do Poder Público esbarram 

fundamentalmente no objeto da concessão e não podem ir além do estritamente 

necessário para garantir sua concepção. 

 Da mesma forma, a decretação de intervenção não pode atingir bens 

outros do particular que não aqueles que estiverem afetados a prestação do serviço 

público. Isso significa que, caso uma das integrantes do consórcio seja uma 

empreiteira, não é lícito que o Poder Público ao decretar a intervenção arrole bens 

daquela que estejam sendo utilizados em uma construção privada alheia à 

concessão.  

Na previsão da Lei Federal de Licitações está expresso que tudo aquilo, 

nisso incluído bens móveis e imóveis, pessoal e serviços, que forem essenciais ao 

cumprimento do objeto do contrato poderão ser utilizado através da ocupação 

provisória, já no caso da intervenção essa definição não é dada por lei, mas sim 

através do decreto que institui a medida, que deverá observar as limitações 

comentadas acima. 

Além da questão dos bens, o mesmo decreto apontará outros requisitos 

que não são definidos na lei, como a designação do interventor, o prazo de duração 

do procedimento, que não pode ser superior a 180 dias (artigo 33, §2°), os objetivos, 

que necessariamente tem de ser um dos três constantes na descrição do caput do 

artigo 32, e, por fim, os limites dele, ou seja, sua extensão, algo que também já foi 

abordado anteriormente. 

Aliás, a exigência de decreto para a imposição da intervenção é outra 

distinção desse instituto em relação àquele da Lei de Licitações, sendo esse 

imprescindível nesse caso em razão da relevância jurídica do ato, que, por razões 

de urgência na adoção das providências pelo Poder Público acaba por dispensar a 

autorização legislativa e outras formalidades complementares, extrapolando a 



70 
 

questão da mera avaliação de conveniência, pois a situação já terá atingido 

contornos de emergência capaz de colocar em risco a satisfação do interesse 

público.63 

O decreto é ato privativo do chefe do Poder Executivo que deverá ser 

sucinto e objetivo, indicando precisamente aquilo que pretende atingir e quais vícios 

e falhas que visa sanar ou que pontos devem ser ajustados, sem deixar de lado os 

demais requisitos constantes no parágrafo único do artigo 32 da lei respectiva. 

A intervenção exige ainda certas formalidades que se não atendidas 

podem ocasionar a nulidade da medida, o que importaria na retomada dos serviços 

pelo concessionário com a possibilidade de exigir indenização do poder concedente 

(art. 33, §1°). 

Tal formalidade se resume a uma: I - instauração de processo 

administrativo, em até 30 dias após a decretação da intervenção, para comprovar as 

causas que deram origem a medida e apurar responsabilidades. Num contexto mais 

amplo poderia ser inserida a própria edição do decreto como uma das formalidades, 

vez que sem ele não se pode cogitar a intervenção. 

Outra causa de nulidade da intervenção é a sua duração, que não pode 

ultrapassar o prazo máximo de 180 dias. Mas, desse prazo caberia prorrogação? 

Sob a égide do regime jurídico atual, não. 

O prazo é extintivo e deve ser seguido a risca, nem um dia a mais. A 

menos é possível e até desejável que ocorra.  

O decreto, atendendo a requisito legal, deve estabelecer um prazo para a 

duração da intervenção, mas pode ser que antes de atingido esse termo final já 

tenham sido sanados os problemas ou se apure não haver qualquer irregularidade a 

resolver. Com isso estariam exauridos os motivos que levaram à intervenção, sendo 

desnecessária a sua continuidade, razão pela qual ela pode ser extinta antes do 

tempo determinado pelo decreto.  

O contrário não seria possível, se ficar comprovado haver irregularidades 

na prestação de serviços e não sendo possível resolvê-las no prazo máximo 

autorizado por lei, deve a Administração Pública encontrar outro meio de resolver a 

celeuma, seja através de modificação contratual ou até a extinção do contrato de 

concessão por umas das formas previstas no artigo 35. 
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Na hipótese de decidir pela extinção do contrato de concessão durante o 

procedimento de intervenção, o Pode Público deve seguir o procedimento próprio de 

cada uma das formas de extinção, a depender do enquadramento da situação, isso 

porque, como dito, o intervenção não se perfaz em forma de extinção, mas sim de 

procedimento capaz de comprovar sua necessidade. 

O simples fato de decretar a intervenção não importa em assumir que a 

concessão será extinta já que é possível que durante o procedimento ou no seu 

encerramento se chegue as seguintes conclusões: 

 

a) Necessidade de extinguir a concessão – são duas as hipóteses que 

levam a esse resultado: (I) que o concessionário efetivamente tenha 

concorrido ou dado causa às falhas e irregularidades apuradas, sendo 

que essas são graves e (II) que não é possível resolvê-las por meio da 

intervenção ou dentro do prazo máximo autorizado para a medida, ou 

então que a concessão, da forma como foi planejada e licitada não é 

capaz de atender ao interesse público, sendo recomendável a adoção 

de medida extrema. Na primeira alternativa se estará diante de 

situação autorizadora da decretação de caducidade, na segunda a 

situação terá de ser submetida ao procedimento de encampação64. 

b) Manutenção da concessão – as alternativas que levam a essa 

conclusão são mais numerosas, podendo ter como causa a 

descoberta da inexistência de qualquer defeito na prestação de 

serviços; que os vícios tenham sido sanados ao longo da intervenção; 

que os problemas, embora existentes, não são suficientemente graves 

para ensejar a extinção; que há irregularidades, mas esses não podem 

ser imputados ao concessionário, sendo possível resolvê-los mediante 

modificação contratual. 

 

As consequências da opção pela extinção serão apresentadas 

futuramente, entretanto, no que diz respeito à intervenção, se ficar comprovada a 

adequação da medida caberá ao particular indenizar o poder concedente pelos 

custos que o procedimento demandou, não importando se a concessão foi extinta ou 
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não – hipótese em que a intervenção foi exitosa no sentido de corrigir a inadequação 

na prestação dos serviços durante o período em que esteve a frente do negócio. 

Sendo adotada a solução proposta pelo item “b”, o serviço concedido será 

devolvido ao concessionário, após a prestação de contas pelo interventor que 

responderá pelos atos realizados durante a sua gestão (artigo 34). 

A prestação de contas pelo interventor tem a finalidade de apurar o dever 

de indenizar o concessionário pelo tempo que ele ficou afastado do gerenciamento 

negócio ou por eventuais desequilíbrios ao contrato gerados pela adoção da 

intervenção. 

Confirmado o débito do poder concedente com a concessionária, não 

pode ele se esquivar de sua obrigação de pagar, muito embora não haja qualquer 

exigência de que o faça de forma imediata e em dinheiro, como no caso de 

desapropriação, podendo estabelecer outros critérios para a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou outra solução negociada que seja 

suficiente e com a qual concorde o credor. 

 

 

1.4.1.3 A Intervenção na prestação dos serviços de energia elétrica (Lei nº 

12.767/2012) 

 

 

Ainda no campo do instituto da intervenção, a Lei nº 12.767/2012, que 

dispõe sobre a extinção das concessões de energia elétrica e a própria intervenção 

sobre essas, reservou um capítulo a parte para o tema e afastou a incidência dos 

artigos 32 a 34, da Lei de Concessões. 

E assim o fez por trazer algumas peculiaridades que merecem destaque. 

Assim como ficou consignado no parágrafo único do artigo 32, da Lei nº. 

8.987/1995, na nova legislação também existe a figura do interventor, porém, dessa 

vez, com a necessidade de remuneração deste, o que será feito mediante as 

receitas que iriam para a concessionária, caso essa não tivesse sofrido o processo 

de intervenção. 

Não restou esclarecido quem poderá ser o interventor, se é possível que 

outra empresa particular assuma, em nome da Administração Pública, a prestação 

dos serviços pelo tempo da intervenção, ou não. A questão parece controversa, 
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mas, de qualquer forma, é inafastável a realização de licitação para a escolha 

daquele que será o interventor, caso esse seja um particular, situação que 

inviabilizaria por completo tal providência, ainda mais considerando que o interventor 

será remunerado (art. 5º, §1º). É por isso que o interventor terá que ser um órgão ou 

entidade da Administração Pública, sem o qual o ato de escolha desse interventor 

estará sob o risco de ser nulo ou ilegal. 

E essa noção pode ser reforçada pela leitura do artigo 2º, da lei em 

questão, que, embora esteja a versar sobre a extinção da concessão de energia 

elétrica, determina que órgão ou entidade da administração pública federal prestará 

o serviço público enquanto novo concessionário não for selecionado. O §6º do 

mesmo artigo, também prevê a possibilidade de ser estabelecida uma remuneração 

ao órgão ou entidade. 

Dessa forma, o entendimento deve ser ampliado para abarcar também a 

figura do interventor, nos mesmos moldes que será adotado para o prestador 

temporário dos serviços de energia elétrica quando da extinção de uma concessão. 

Na questão procedimental, que está muito mais detalhada entre os artigos 

5º e 14 da legislação sob comento do que na própria Lei de Concessões, a primeira 

grande diferença já pode ser encontrada no caput, do artigo 5º, que define como 

motivos para a intervenção (I) assegurar sua prestação adequada e (II) o fiel 

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais. 

Os prazos também foram dobrados, passando de 180 dias para até um 

ano e ainda com possibilidade de prorrogação, por uma única vez e por igual 

período, ou seja, a intervenção poderá ter no máximo 2 (dois) anos. 

Como requisito fundamental, há a necessidade de instauração, em no 

máximo 30 (trinta) dias e com duração máxima de 1 (um) ano, de procedimento 

administrativo para comprovar a causa da intervenção. Em não sendo adotada essa 

medida, a intervenção será declarada nula e os serviços retornarão à 

concessionária, que terá inclusive direito a indenização (art. 6º, §1º). 

Seguidos os trâmites necessários, o interventor assumirá a gestão 

integral do negócio, com plenos poderes de administração (art. 7º), devendo iniciar 

os trabalhos recolhendo todos os documentos que forem pertinentes e realizando 

um balanço dos livros contábeis, documentos, bens e dos todos os demais ativos da 

concessionária, prestando contas à ANEEL sempre que solicitado ou quando deixar 

a gestão. 
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A intervenção poderá então ser extinta de duas maneiras, sendo que a 

primeira depende da aprovação pela ANEEL do plano de recuperação e correção de 

falhas e transgressões que ensejaram a intervenção, a ser apresentado pelos 

acionistas da concessionária no prazo de 60 (sessenta) dias contados do ato que a 

determinou. 

Caso a ANEEL aprove esse plano, então a intervenção será extinta 

(art.13), restando à concessionária apresentar trimestralmente à Agência relatório 

comprovando o cumprimento dele. 

Ao contrário, caso o plano não seja apresentado ou não seja aprovado 

pela entidade, caberá ao Poder Concedente adotar medidas que podem inclusive 

envolver a declaração de caducidade, dentre outras opções trazidas pelo artigo 14, 

da Lei 12.767/2012. 

Essa é certamente uma situação inusitada, pois ao comparar a previsão 

do artigo 6º, §2º, da Lei nº 12.767/2012, que concede até um ano de prazo para a 

ANEEL concluir o processo administrativo que visa apurar as causas determinantes 

da medida de intervenção, com o artigo 12, da mesma Lei, que concede os 60 

(sessenta) dias para apresentação do plano de recuperação, facilmente se chegará 

a conclusão que na maioria das vezes a concessionária terá que apresentar um 

plano de recuperação sem sequer ter a confirmação de estar realmente 

descumprindo algo. 

Note-se, a intervenção terá sido decretada, porém ainda não restou 

efetivamente comprovada a existência de algum descumprimento das normas 

contratuais ou que o serviço não esteja sendo prestado da forma adequada, o que 

dificulta sobremaneira a elaboração de um plano efetivo de recuperação, uma vez 

que não há a certeza do que necessita de recuperação. Caso fosse incontroversa a 

existência das falhas na prestação dos serviços ou do descumprimento de alguma 

norma pertinente ao contrato, então desnecessária seria a própria instauração do 

processo administrativo para comprovar as causas que deram origem à intervenção. 

E esse aspecto certamente é questionável e até passível de críticas pela 

melhor doutrina jurídica, pois acaba por ocasionar uma situação em que é 

necessário escolher os remédios antes de estar diagnosticada a doença. 

E ainda outras questões surgem, e a primeira delas importa em 

estabelecer se, ao ser extinta a intervenção em função da aprovação do plano de 

recuperação, o processo administrativo perde o objeto e deve ser arquivado? Não 
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parece ser a melhor medida, uma vez que, em não se comprovando a necessidade 

de intervenção, então o concessionário faria jus a uma indenização pelo período que 

não explorou dos serviços, sendo o caso, inclusive, de considerar a possibilidade de 

indenização por danos morais, uma vez que a imagem da concessionária poderia 

ficar prejudicada diante da repercussão que o caso teria entre os usuários e demais 

cidadãos. 

Outro ponto relevante. A apresentação do plano de recuperação importa 

em confissão por parte da concessionária? Note-se, se for apresentado um plano de 

recuperação antes da conclusão do processo administrativo, então o particular terá 

que identificar e reconhecer, por ele próprio, que existem falhas na prestação dos 

serviços ou então que ele está descumprindo normas legais ou contratuais, uma vez 

que somente esses aspectos poderão ser corrigidos. 

Se assim não for, então não há o que ser recuperado, pois não serão 

detectadas irregularidades de nenhuma espécie. Porém, senão apresentar o plano, 

o concessionário estará sujeito a sofrer penalidades, entre elas a extinção da 

concessão por via da declaração de caducidade. 

Por fim, a não confirmação das causas da intervenção, importa na 

anulação de todos os atos praticados anteriormente, vez que estariam viciados por 

falta de motivo e motivação reais? Aqui a resposta tem que ser afirmativa também. 

Se o motivo não for o verdadeiro, então ensina a melhor doutrina de 

direito administrativo que o ato é viciado e deve ser anulado. 

De toda forma, é assim que a Lei está posta, o que não é impeditivo para 

a realização de críticas. 

 

 

1.4.1.4 A Intervenção na concessão de serviços de telecomunicações 

 

 

Na mesma lógica que foi adotada pela Lei nº 12.767/2012, a Lei Geral de 

Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997) também estabeleceu previsões próprias 

quanto ao instituto de intervenção, porém, com uma diferença fundamental, que foi a 

de não afastar a incidência das previsões dos artigos 32 a 34, da Lei de 

Concessões. 
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Assim, a maioria das normas gerais sobre intervenção se aplicam ao setor 

de telecomunicações, tendo a Lei Geral de Telecomunicações ampliado as causas 

da intervenção, estabelecendo, no seu artigo 110, que são motivos para a adoção 

da medida excepcional: a) paralisação injustificada dos serviços; b) inadequação ou 

insuficiência dos serviços prestados, não resolvidas em prazo razoável; c) 

desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má administração que coloque em 

risco a continuidade dos serviços; d) prática de infrações graves; e) inobservância de 

atendimento das metas de universalização; f) recusa injustificada de interconexão; e 

g) infração da ordem econômica nos termos da legislação própria. 

Pela simples leitura das hipóteses criadas, fica evidente que parte delas 

são específicas do próprio setor de telecomunicações, sendo por essa razão, 

somente aplicáveis a essa área. 

Os demais procedimentos, previstos no artigo 111 e seus §§, guardam 

pequenas peculiaridades. 

A primeira delas é que não existe um prazo máximo previsto na lei para a 

duração da intervenção. Isso não parece significar que o ato que declarar a 

intervenção será livre para estabelecer o tempo que quiser, pois, como não restou 

afastada a aplicação dos respectivos artigos da Lei de Concessões, é certo que o 

prazo máximo lá previsto também terá que ser adotado para o caso da intervenção 

nas concessões de serviços de telecomunicações. 

A outra diferença é a previsão expressa da necessidade de processo 

administrativo prévio a decretação de intervenção (§2º, do art. 111), instaurado pela 

Agência, possibilitando o contraditório à concessionária.  

Uma medida como essa no âmbito das concessões de serviços de 

energia elétrica poderia evitar e até afastar algumas das questões e críticas 

formuladas à legislação comentada no tópico anterior. 

Afora essas pequenas diferenças, os demais aspectos procedimentais 

nada de inovador apresentam, sendo de simples compreensão, motivo pelo qual não 

serão objeto de aprofundamento. 

 

1.5 OBRIGAÇÕES E GARANTIAS DO CONCESSIONÁRIO 

 

Como em toda relação contratual, portanto no mínimo bilateral, existem 

obrigações e deveres que cada parte envolvida deve cumprir, mas também existem 
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as garantias e os direitos. Nos contratos de concessão a regra prevalece, tanto para 

o Poder Concedente, conforme abordado nos tópicos anteriores, como para a 

concessionária de serviços públicos, que para além da obrigação da prestar os 

serviços públicos de forma adequada, possui garantias trazidas em âmbito 

constitucional, como a da manutenção do equilíbrio econômico financeiro do 

contrato. 

A Lei nº. 8.987/1995 reservou o artigo 3165 para listar os deveres do 

concessionário de serviço público, não fazendo menção a nenhum direito 

especificamente, o que não importa em dizer que eles não existam. 

Evidentemente a concessionária tem direitos, mas que estão espalhados 

pelo ordenamento jurídico, que deve ser interpretado sistematicamente. 

Provavelmente o mais importante deles seja o direito a manutenção do 

equilíbrio econômico financeiro do contrato, previsto em âmbito constitucional e que 

é inafastável, conferindo segurança jurídica ao contrato de concessão. 

Esse assunto será mais bem tratado no tópico 1.5.2. 

Quanto aos deveres, aquele que merece maior destaque certamente é o 

que se refere ao objeto da concessão de serviços público, que é a prestação do 

serviço adequado. 

 

1.5.1 A prestação do serviço adequado 

 

A prestação do serviço adequado possui duas vertentes. A primeira é 

voltada ao usuário de serviço público, sendo um direito desse. 
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Art. 31. Incumbe à concessionária: 
   I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no 
contrato; 
   II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 
   III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos 
no contrato; 
   IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão; 
   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; 
   VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, 
conforme previsto no edital e no contrato; 
   VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los 
adequadamente; e 
   VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. 
   Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão 
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo 
qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. 
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A segunda vertente é aquela que será explorada nesse item, que é 

prestação do serviço adequado como uma obrigação do concessionário de serviço 

público. 

E a primeira questão que surge é justamente quanto a definição do que 

seria a prestação de serviço público de forma adequada. 

A própria Lei de Concessões, no artigo 6º, §1º, traz um conceito, que na 

verdade é uma somatória de qualidades que o serviço precisa ter para ser 

considerado como adequado, são eles: a) o que satisfaz as condições de 

regularidade, (b) continuidade, (c) eficiência, (d) segurança, (e) atualidade, (f) 

generalidade, (g) cortesia na sua prestação e (h) modicidade das tarifas. 

Cada um dos conceitos inseridos na definição de “prestação de serviço 

adequado” possui conteúdo próprio, muito embora a compreensão de cada um deles 

não seja algo que mesmo um leitor leigo nas ciências jurídicas não possa 

compreender, razão pela qual não serão abordados um por um66. 

Dessa forma, será considerado adequado o serviço que apresentar essas 

7 (sete) características, de maneira simultânea, sendo a obrigação de manter essa 

situação do próprio concessionário, podendo o usuário, por sua vez, exigir do 

prestador dos serviços tais características. 

Porém, aqui surge uma limitação à responsabilização do concessionário 

pela prestação do serviço adequado, que é aquilo que ele assumiu e se dispôs a 

realizar por força do contrato de concessão, do edital, do plano de negócio, do 

descritivo da forma de disponibilização e prestação dos serviços, além de normas 

legais e de outra natureza. 

A Lei de Concessões é expressa ao dizer que existe uma forma 

adequada de prestação de serviços públicos e mais, que é obrigação do 

concessionário prestar o serviço público de forma adequada, mas já faz a ressalva 

que para isso deve seguir, além das diretrizes legais, as previsões contratuais e as 

normas técnicas. 

Isso imputa reconhecer que, para além da definição legal do que é a 

prestação do serviço de forma adequada, é necessário que o contrato e as normas 

técnicas sejam suficientemente bem elaboradas a fim de que possam impor ao 

                                                             
66

 Para aprofundar nos conteúdo de cada um dos conceitos citados, v. MEDAUAR, Odete (Coord.) 
Concessão de Serviços Públicos. São Paulo: Editora dos Tribunais, 1995. P.97/98. 
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concessionário a prestação do serviço em conformidade com o artigo 6º, §1º, da Lei 

de Concessões. 

Não é aceitável que o concessionário seja responsável por adotar 

medidas que estejam além das obrigações por ele assumidas contratualmente, sem 

que seja promovido o reequilíbrio econômico financeiro do contrato por meio de 

elevação de tarifas ou qualquer outra medida que seja suficiente para cobrir os 

gastos que o particular eventualmente venha a ter. 

Também não é admissível que o próprio concessionário identifique a falha 

no projeto que está causando a prestação do serviço de forma inadequada, nos 

termos da lei, e que ele mesmo, à revelia da Administração Pública, faça alterações 

na forma da prestação dos serviços, pois caso assim proceda estará se excedendo 

no exercício de suas funções e também poderá sofrer sanções por descumprir 

normas contratuais ou técnicas. 

Nesses casos, só resta ao privado oficiar o Poder Concedente para que 

esse determine os ajustes necessários e autorize as modificações necessárias, uma 

vez que ele permanece como titular da prestação dos serviços públicos, não 

havendo, por outro lado, qualquer impedimento para que o concessionário faça 

sugestões ou participe de algum grupo destinado ao estudo e criação de medidas 

para sanar as falhas constatadas. 

De qualquer forma, após a decisão sobre as medidas que deverão ser 

adotadas, caso fique constatada a necessidade de novos investimentos ou outra 

medida que importe em custos inesperados ao concessionário, é fundamental que 

seja promovido o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, direto máximo do 

particular e que será mais bem abordado no próximo tópico. 

 

 

1.5.2 A manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão 

 

 

A questão do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão já 

foi comentada e ainda será retomada por diversas vezes ao longo do trabalho, uma 

vez que é aspecto fundamental, primordial e que dá subsídios e justificativas às 

afirmações que serão feitas em capítulos e itens posteriores. 
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Mas para que seja possível a compreensão daquilo que se pretender 

apresentar, é preciso definir o que é o direito do concessionário à manutenção do 

equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão. 

De forma sucinta, porém clara, José Carlos de Oliveira afirma que “a 

equação econômico-financeira desse tipo de contrato [de concessão] concretiza-se 

pelo equilíbrio entre as obrigações assumidas e as importâncias a serem recebidas 

pelo concessionário67 (parênteses nossos)”. 

Ou seja, o concessionário se obriga a prestar o serviço da forma 

determinada no contrato e edital, recebendo para tanto determinada quantia que 

restará ajustada previamente na licitação que será realizada para escolha do 

particular que será o prestador dos serviços. 

É, portanto, o exato equilíbrio entre amortização dos investimentos, 

custos operacionais, recebíveis – que pode compreender valores recebidos 

mediante cobrança de tarifas, receitas acessórias, aportes, dentre outros – e ainda 

certa margem de lucro, que poderá variar dentro da álea ordinária do risco do 

negócio. 

Enquanto essa balança permanecer estável, estará equilibrado o contrato 

de concessão. Porém, se fatores externos interferirem ou modificarem essa 

equação, sem que haja a devida compensação, então o contrato passará a estar 

desequilibrado economicamente. 

E esse desequilíbrio pode se dar por diversas razões, como, por exemplo, 

a inclusão de novas obrigações ao concessionário ou, ao contrário, a exclusão de 

parcelas do serviço ou ainda pela criação de novos tributos, dentre outras inúmeras 

possibilidades, sendo que, sempre que ocorrer tal situação, e desde que ela não 

esteja compreendida dentro daquilo que pode ser compreendido como risco do 

negócio, então o Poder Público deverá adotar medidas para compensar esse 

desequilíbrio econômico, ou seja, reequilibrar o contrato. 

E da mesma forma que ocorre com o desequilíbrio, o reequilíbrio também 

pode ser feito de diversas maneiras. José Carlos de Oliveira lista como mecanismos 

de reequilíbrio do contrato, explicando cada um deles, os seguintes: 1) reajuste 

contratual; 2) revisão de preços; 3) prorrogação do prazo contratual; 4) aporte de 
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 OLIVEIRA, José Carlos de; MATOS, Fernanda de Mello. Mecanismos de reequilíbrio econômico-
financeiro nos contratos de concessão de serviço público. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo 
Horizonte, ano 3, n. 5, p. 85-106, mar./ago. 2014. 
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recursos públicos; 5) alteração de encargos contratuais; 6) receitas acessórias e 

modicidades de tarifas68. 

A adoção de cada uma das medidas varia em função da sua 

necessidade, da causa do desequilíbrio, de ajustes financeiros, sendo que cada uma 

delas guarda pequenas particularidades que deverão ser analisadas caso a caso. 

Abordando cada uma das formas de reequilíbrio, resumidamente, pode-se 

definir que: o reajuste contratual e a revisão já foram abordados no item “d” do 

capítulo 1.2; a prorrogação do contrato será tema de capítulo próprio também; o 

aporte de recursos consiste no repasse de verbas do Poder Concedente para ser 

aplicadas na concessão ou recebidos como forma de recomposição das perdas 

financeiras suportadas pelas concessionárias; a alteração dos encargos contratuais 

envolve a retirada de alguma ou algumas obrigações que a concessionária havia se 

incumbido contratualmente a cumprir, mantendo, contudo, o direito ao recebimentos 

dos mesmos valores como se a obrigação fosse mantida; o incremento das receitas 

acessórias também pode ser uma medida capaz de suprir o desequilíbrio econômico 

financeiro do contrato e por, fim, há a possibilidade de aumento das tarifas, o que 

sempre deve ser feito de maneira a não afetar o princípio da modicidade daquelas. 

Esclarecido sobre o que versa a manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato de concessão, é preciso ainda reforçar que esse é um direito 

imutável do concessionário, sendo garantido pelo artigo 37, XXI, Constituição 

Federal. 

Sobre esse aspecto, Luis Roberto Barroso sentencia: 

 

Trata-se de direito expressamente assegurado pela Constituição e pela 
legislação infraconstitucional e que a rigor pode ser reconduzida a diversos 
princípios constitucionais, como o da isonomia – já que nada justifica que o 
contrato seja particularmente onerado para a produção de um benefício a 
ser fruído por toda a sociedade – e o da moralidade – do qual se extrai o 
dever de lealdade da Administração em face dos particulares em geral e de 
seus contratados em particular

69
. 

 

As menções ao direito dos particulares que mantém relações contratuais 

com a Administração Pública à manutenção do equilíbrio econômico financeira da 

                                                             
68 OLIVEIRA, José Carlos de; MATOS, Fernanda de Mello. Mecanismos de reequilíbrio econômico-

financeiro nos contratos de concessão de serviço público. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo 
Horizonte, ano 3, n. 5, p. 85-106, mar./ago. 2014. 
69

 BARROSO, Luis Roberto. Alteração dos Contratos de Concessão Rodoviária. In Direito 
Administrativo Brasil-Argentina. Estudos em homenagem a Augustin Gordillo, Belo Horizonte: Del 
Rey. 2007, p. 272. 
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proposta também podem ser encontradas em outras disposições constitucionais e 

também na legislação infraconstitucional, tal como a Lei nº. 8.666/1993 e também a 

própria Lei de Concessões, não deixando pairar qualquer dúvida sobre se tratar do 

direito mais importante que o particular possui perante o Poder Concedente. 
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2. FORMAS DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO 

 

 

Em que pese tenha sido feitos alguns poucos comentários sobre as 

formas de extinção dos contratos de concessão70 quando abordado aspectos do 

artigo 23, IX, da Lei nº 8.987/1995, nesse capítulo e em seus subitens o tema será 

aprofundando e investigado com o rigor devido. 

Nas próximas linhas serão tratadas isoladamente cada uma das 

possibilidades de extinção do contrato de concessão definidos no artigo 35 da Lei de 

Concessões, seus pré-requisitos, suas consequências e implicações, tanto para o 

Poder Concedente quanto para a concessionária. 

Também há necessidade de verificação da possibilidade de extensão do 

rol do artigo 35, ou seja, a existência de outras formas de extinção contratual que 

não as expressamente descritas na Lei. 

Marçal Justen Filho é categórico ao afirmar que o elenco do artigo 35 não 

é exaustivo e que, caso se identifique outras formas ou causas que impliquem 

logicamente na extinção do contrato, essas devem ser reconhecidas e aplicadas71. 

Além disso, o mesmo autor ainda lista o que ele considera como três 

hipóteses de extinção não previstas em lei, sendo elas (I) o distrato, (II) 

desaparecimento do objeto e (III) força maior. 

A primeira hipótese corresponderia ao desfazimento do contrato por 

vontade de ambas as partes signatárias, ou seja, o poder concedente e o 

concessionário. Seria necessário que ambos tivessem interesse em desfazer o 

contrato, abrindo mão cada um de algo que lhe caberia, chegando a um termo que 

os envolvidos entendessem adequado. Nessa alternativa, a proposta é que não haja 

o pagamento de indenização pelo Estado. 

Na segunda possibilidade, impõe-se a necessidade de que o objeto do 

contrato deixe de existir, ou seja, a prestação de um serviço público não mais possa 

assim ser entendida ou efetivada, seja por condições materiais, p. ex. no caso de um 

concessionário prestar o serviço de conservação de uma ponte e essa é destruída 
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 V. cap. 2.2, “i”. 
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 FILHO, Marçal Justen. Concessões de Serviços Públicos – Comentários às Leis 8.987 e 9.074, de 
1995. São Paulo: Dialética, 1997 P. 323. 
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por algum evento natural72 como chuvas ou enchentes, ou formalmente, por advento 

de uma lei que estipule que aquilo que antes era entendido como serviço público já 

não mais assim seja interpretado, o que desautorizaria a realização de um contrato 

de concessão.  

Essa segunda maneira de desaparecimento do objeto da concessão, a 

formal, é chamada por chamada por Diógenes Gasparini de “desafetação do serviço 

público73”. Para o autor, um serviço público pode deixar de ter a sua vertente pública 

em razão de uma lei que assim determine, o que faria com que o serviço – antes 

público - deixasse de ser de responsabilidade privativa da Administração Pública, 

passando a ser explorado pela iniciativa privada de forma livre e independente. 

No caso de impedimento material, Marçal defende que não cabe 

indenização ao particular pelo fim do contrato, já no segundo caso, sim. Diógenes 

Gasparini vai mais adiante e acrescenta que, na hipótese de desafetação de serviço 

público, ocorrerá simultaneamente a extinção do contrato de concessão, cabendo o 

pagamento de indenização ao concessionário pelas parcelas dos investimentos 

ainda não amortizadas e eventuais outros prejuízos, contudo, sem a necessidade de 

que a indenização seja prévia ou que seja preciso uma lei autorizadora, ou seja, 

isenta o Poder Público da necessidade de adotar os procedimentos previstos para 

os casos de encampação. 

Por fim, Marçal, como terceira alternativa de extinção do contrato de 

concessão, lista a ocorrência de algum evento derivado de força maior que tornaria 

impossível a continuidade do contrato, não sendo cabível se falar em indenização 

nessas situações. 

O rol do artigo 35 de fato não pode ser tomado como restritivo, ainda que 

seus contornos sejam próximos do limite, sendo possível reconhecer que pode 

haver outra causa de extinção contratual, mais especificamente, em caso de força 

maior. 

É possível compreender como força maior, quando se está a comentar 

obrigações contratuais, a ocorrência de evento ou situação que fuja ao controle das 

partes, imprevisível no momento da celebração do contrato e inevitável, que 
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 Aqui valemo-nos do exemplo citado por Marçal Justen Filho para ilustra o caso de desaparecimento 
do objeto quando trata do tema na obra Concessões de Serviços Públicos – Comentários às Leis 
8.987 e 9.074, de 1995. São Paulo: Dialética, 1997. P. 324. 
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 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo, 15ª Edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 2010. P. 
450/451. 
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impossibilite, mesmo que temporariamente, o cumprimento das obrigações 

pactuadas74. É, portanto, um fato, de origem natural ou não, que cause repercussão 

tamanha sobre o objeto contratual, que torne impossível sua continuidade ou 

execução. 

Justamente em razão dessa compreensão é que não se pode considerar 

possível a extinção do contrato de concessão em decorrência do desaparecimento 

do objeto material da concessão, como defende Marçal Justen Filho. Em última 

análise o desaparecimento do objeto material da concessão será ocasionado, 

invariavelmente em razão de força maior. Dessa forma, é possível reduzir as formas 

de extinção do contrato de concessão previstas pelo autor, já que uma delas 

(desaparecimento do objeto material) é, na verdade, exatamente o significado de 

outra (extinção por força maior). 

Para a segunda alternativa de extinção listada, o desaparecimento do 

objeto formal da concessão, também não pode assim ser considerado (como forma 

de extinção), uma vez que, ao transpor a situação fictícia para prática, não é 

possível admitir que uma lei venha a “desafetar” um serviço público e, também, 

automaticamente, rescinda um contrato de concessão e pior, que o concessionário 

seja obrigado a cessar a prestação dos serviços sem qualquer indenização prévia. 

Nessa hipótese deverá ser adotada a teoria da anulação dos atos 

administrativos, ou seja, é fundamental que se faça a análise da oportunidade e da 

conveniência quanto a rescisão contratual. Não é porque uma lei retira a qualidade 

de público de determinado serviço que ele deixa de ser de interesse e necessidade 

da população em geral, também não é possível assumir que, no dia seguinte da 

promulgação ou da entrada em vigor da lei, a iniciativa privada já estará prestando 

ou disponibilizando o serviço a quem quer que seja ou que dele precise. 

É dizer, havendo o desaparecimento formal do objeto da concessão, há 

de se avaliar a oportunidade e conveniência do desfazimento do contrato, 

verificando o interesse público na sua manutenção ou extinção e, dessa maneira, 

optando o Poder Público por findar o relacionamento com o particular, deverá se 

valer da formalidade própria para a extinção de contratos em razão do interesse 

público, que é a encampação. 
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 SALGADO, Valério e PECORA, Vinicius Augusto. Desenvolvimento e Estado de Direito no Brasil: 
Cumprimento de Contratos Versus Razão de Estado in Cumprimento de Contratos e Razão de 
Estado. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. P. 548. 
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Logo, o desaparecimento do objeto da concessão não deve ser 

interpretado como forma autônoma de extinção de contrato administrativo, ora 

porque suas situações práticas levam a crer que se trata de ocorrência de força 

maior, ora porque a situação se enquadra nos mesmos moldes da encampação, que 

está prevista no artigo 35, II, da Lei nº 8987/95. 

Antes de prosseguir com a verificação das formas de extinção do contrato 

de concessão resta ainda a necessidade de dedicar algumas palavras em relação a 

impossibilidade da ocorrência de distrato ou acordo75. 

Sobre essa alternativa, o próprio Marçal Justen apresenta os 

impedimentos para a sua existência: 

 

... o particular a quem foi outorgada a concessão não pode desistir de 
executar os encargos assumidos. Por sua parte, o Estado não pode, de 
regra, renunciar a exigir o cumprimento dos deveres ou a imposição das 
sanções correspondentes. Pode-se imaginar que a continuidade da 
concessão ou atende o interesse público ou não atende. Na primeira 
alternativa, o Estado não dispõe do poder de extinguir a concessão. Na 
segunda, teria o dever de pôr-lhe fim

76
. 

 

Essas seriam palavras definitivas sobre o tema não havendo espaço para 

a existência do distrato, pois, tendo cada parte se incumbido contratualmente de 

determinada obrigação e, em se tratando de tema de direito público, cada uma delas 

tem o dever de cumprir, meticulosamente, o papel que lhes cabe. O particular de 

honrar com os termos contratuais e obrigações assumidas, prestando o serviço 

público de forma adequada, e o Poder Público da mesma maneira, fiscalizando a 

execução contratual, tendo sua responsabilidade elevada pela necessidade de zelar 

pelo interesse público. 

Em se tratando de tema de direito público, as obrigações contratuais, bem 

como a aplicação de preceitos legais, não podem ser relativizadas em função de 

interesses outros que não o da coletividade. 

Assertivo é Egon Bockmann Moreira ao escrever sobre direitos e 

obrigações num contrato de concessão: 
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 Diógenes Gasparini iguala o acordo com a rescisão (P. 455) da mesma forma Mario Masagão 
(P.312), o que definitivamente não nos parece o caso com o advento da atual Lei de concessões, 
pois a rescisão se refere especificamente a forma de extinção do contrato em razão do 
descumprimento das obrigações por parte do Poder Concedente em relação a concessionária, 
havendo necessidade de determinação do Poder Judiciário para tanto (art. 39, da Lei 8987/95), 
situação diversa de um pacto de vontade, bilateral e de interesse mútuo. 
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 Concessões de Serviços Públicos, p. 324. 
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...tampouco assiste às partes o direito de resilir imotivadamente o contrato 
de concessão: o concessionário tem o direito e o dever de executar o 
contrato até o seu termo; o concedente tem o dever de respeitar e exigir a 
sua prestação até o derradeiro minuto do último dia

77
. 

 

Feitas tais considerações e comentários, é possível concluir que o rol do 

artigo 35, da Lei nº 8987/95 não é restritivo, devendo ser contemplada como forma 

de extinção contratual a ocorrência de situação de força maior. Porém, essa 

condição deve ser suficientemente impeditiva que torne impossível a continuidade 

da prestação do serviço público de forma definitiva. 

Se o evento de força maior ocasionar ou requerer apenas certo lapso de 

tempo, possível de ser previsto e razoável, para que seus efeitos sejam sanados, 

então é admissível que ocorra a suspensão temporária do contrato de concessão 

até que a o status quo seja retomado e o serviço público possa novamente ser 

prestado ou disponibilizado pelo particular. 

Ilustrando a situação, retomando o exemplo da ocorrência de uma forte 

chuva ou enchente que danifique uma ponte, suponha que os danos foram parciais 

e que sejam necessárias algumas obras, não previstas no bojo do contrato, para a 

realização de reparos sendo que, em tempo razoável, a ponte poderá novamente 

ser utilizada como via de transporte. Se o Poder Público resolver arcar com os 

reparos, sem realizar qualquer alteração no contrato de concessão como incluindo 

novas obrigações ou criar mecanismos de compensação mediante aumento de 

tarifas ou, então, extensão do prazo da concessão, é possível que se tenha uma 

suspensão temporária do contrato, até que a ponte seja reparada pelo poder público 

e a concessionária volte a executar os serviços de limpeza, conservação, 

manutenção do leito asfaltado ou coisa semelhante. 

Por outro lado, se a repercussão for tamanha que torne impossível a 

continuidade da prestação dos serviços, não resta alternativa que não a extinção do 

contrato de concessão. Como decorrência desse fato não é possível imputar 

responsabilidades, logo, não há como justificar a obrigatoriedade de pagamento de 

indenização a quem quer que seja. 
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  MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público – Inteligência da Lei 
8.987/95 (Parte Geral). São Paulo: Malheiros Editores, 2010. P. 131 



88 
 

2.1 O ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

 

 

Após a verificação da possibilidade de existência de outra forma de 

extinção contratual que não está prevista em lei, é chegado o momento de abordar 

aquelas que estão expressamente contidas na norma disciplinadora das 

concessões, o que será feito seguindo a mesma organização adotada pelo artigo 35 

da Lei nº 8987/95, iniciando-se pela forma denominada “Advento do Termo 

Contratual”. 

A concessão de serviço público desde a definição apresentada pelo inciso 

II, do artigo 2º, da Lei regulamentadora do tema, é apontada como contratação 

firmada com prazo certo. Cabe reforçar o que foi afirmado no item 2.2, “a”, ela não 

pode ser eterna, sendo fundamental a existência e estipulação prévia de um prazo 

de duração contratual. 

A princípio a fixação de prazo seria suficiente para indicar o momento 

inicial e o final do contrato, mas em se tratando de concessões de serviços públicos, 

ele possui outras utilidades que vão além de representar simplesmente a indicação 

cronológica de duração do contrato, servindo também como indicador fundamental e 

necessário para cálculos e projeções de investimentos e retorno destes 

(amortização e rentabilidade)78 e outras equações financeiras que resultam e 

impactam diretamente no valor da tarifa que será cobrada pelo uso do serviço
79

. 

De qualquer forma, para o que é pertinente neste estudo, importa 

delimitar que todo contrato de concessão é firmado com prazo pré-definido e que 

alcançado esse momento final, revelar-se-á a forma de extinção definida em lei 

como Advento do Termo Contratual. 

O nome é autoexplicativo para os que são versados na ciência jurídica e 

não comporta interpretações diversas. Significa que foi atingido o prazo final 

ajustado no contrato ou, no mesmo sentido, que decorreu o lapso temporal 

contratualmente estipulado. 
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público – Inteligência da Lei 
8.987/95 (Parte Geral). São Paulo: Malheiros Editores, 2010. P. 131 
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 O fator tempo é apenas um dos fatores que impactam o cálculo do valor das tarifas, existindo 
diversos outros a depender da formatação do projeto e do negócio ofertado. Para maior 
aprofundamento no estudo sobre a formação das tarifas nas concessões e demais aspectos jurídicos 
do tema, v. “Tarifa nas Concessões” de Jacintho Arruda Câmara, da editora Malheiros Editores. 
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É feita referência direta ao prazo uma vez que os contratos de concessão 

são fundamentalmente firmados por prazo e não por objeto, o que importa assumir, 

e comprova o que foi afirmado anteriormente, que o pacto de concessão deve ser 

contínuo, atingindo seu término quando alcançada a data previamente definida para 

tal, já que seu objeto não se extingue por completo jamais, considerando que é a 

prestação de um serviço público. A obrigação do concessionário responsável por 

prestar o serviço público é que se extingue, porém, deve o Estado, por suas próprias 

forças ou através de nova concessão, garantir a continuidade da prestação. 

  Assim, a obrigatoriedade da existência e da contínua prestação dos 

serviços permanece, sendo alterando apenas o agente a quem cabe a 

responsabilidade de prestá-los. Fora do âmbito dos serviços públicos, num contrato 

firmado por prazo é possível que tudo se extinga, o contrato e seu objeto junto, isso 

porque desaparecerá a obrigação contratual de prestação do serviço, em razão do 

lapso temporal, bem como é possível que a própria razão da contratação também 

não mais perdure por não ser mais necessária. 

Logo é correto afirmar que, em situações normais, o contrato firmado por 

prazo se extingue ao término deste independentemente de outros fatores. De 

maneira excepcional ele poderá ser mantido ou prorrogado, desde que ocorrida 

certas condições que serão exploradas no item 2.1.1 e também ao longo do capítulo 

3. 

No contrato por objeto, o prazo é questão subsidiária servindo apenas 

como parâmetro para contabilizar em que tempo ou quando será entregue 

definitivamente o objeto pronto e acabado. 

Portanto, nesse tipo de contrato, o que importa é o próprio objeto razão 

de sua existência sendo que somente com a conclusão deste, que poderá ser a 

realização de uma obra ou a aquisição de bens ou serviços, é que se dá a extinção 

do acordo vigente, em que pese a possibilidade de incidência de sanções ou 

punições pela verificação de atrasos na entrega. 

O término do prazo de um contrato firmado por objeto, sem que este 

tenha sido concluído, não ocasiona automaticamente a extinção contratual, mas 

autoriza o contratante a extingui-lo, se assim entender por bem, imputando 

responsabilidades e o dever de indenizar àquele que estiver constituído em mora. 

Não optando a Administração Pública por rescindir o contrato deverá, por meio de 

aditamento contratual, justificar sua opção, motivando-a, e fixar nova data ou prazo 
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para a conclusão dos trabalhos. Ainda que se mantenha silente a contratante, algo 

que vai contra os princípios da Administração Pública, o contrato não se encerrará, 

ao contrário, ele prosseguirá até que seu objeto seja cumprido. 

O inverso ocorre no caso dos contratos firmados por prazo, pois atingido 

o seu termo final e não havendo manifestação formal da contratante, estará extinto o 

ajuste, salvo na hipótese de determinação judiciais para a sua manutenção ou 

outras condições que serão abordadas nas próximas linhas. 

 

 

2.1.1 Condições excepcionais impeditivas da extinção do contrato de concessão 

após término do prazo  

 

 

A extinção do contrato de concessão quando atingido o termo final é 

regra. Contudo, é possível que a ocorrência de certas condições impeça a extinção 

contratual, forçando a manutenção do acordo, até como forma de primar pela 

segurança jurídica e pelas instituições jurídicas vigentes no país. 

A manutenção do contrato pode ser determinada judicialmente ou se dar 

de maneira automática em razão de algumas variáveis, todas excepcionais e com 

capacidade de impactar o contrato de maneira desfavorável ao concessionário, o 

que significa dizer, que se o prejudicado pelos acontecimentos excepcionais for o 

Poder Público, o contrato será extinto pelo decurso de prazo, somente havendo essa 

proteção ao concessionário. 

Isso porque, encerrado o contrato, a prestação dos serviços volta ao 

controle direto da Administração Pública e havendo um concessionário que não 

consegue cumprir com suas obrigações ou que cause prejuízos ao Poder Público80 o 

mais adequado é que ele deixe de prestar os serviços públicos, o que não o 
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 É bem verdade que no caso de descumprimento contratual é permitido ao Poder Público adotar 
outra forma de extinção contratual, tal como a declaração de caducidade, mas imaginemos a situação 
de queda na qualidade dos serviços prestados pela proximidade com o termo final da concessão, o 
que causa desinteresse do concessionário em manter os mesmos níveis de investimentos e padrões 
de qualidade, e que este (termo final) seja alcançado no decorrer do processo administrativo 
instaurado justamente para apurar as falhas ou deficiências na prestação do serviço. Em situações 
como essa é razoável impor que extinção do contrato será dada em razão do advento do termo 
contratual, ficando prejudicada a declaração de caducidade, muito embora as irregularidades 
eventualmente levantadas no bojo do processo administrativo instaurado possam servir de base para 
a cobrança de indenizações ou reparação de danos. 
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desobriga a reparar os danos que eventualmente tiver dado causa, e também 

permite ao Poder Concedente a substituição, após realizada o necessária licitação, 

do prestador de serviço público ou ainda que assuma as atividades de maneira 

direta, dando-lhe tratamento adequado. 

 O inverso, nesse caso, não é verdadeiro. Retirado o particular da 

condição de concessionário de serviço público, jamais ele conseguirá retomar o 

posto sem que já tenha ocorrido algum prejuízo a ele ou, pior, à própria população, 

razão pela qual, primando pela prudência e pela defesa dos interesses maiores, há 

de ser mantido o contrato em favor do concessionário quando verificada alguma 

irregularidade ocorrida em desfavor dele. 

O Poder Público tem totais condições de manter suas atividades caso o 

concessionário permaneça atuando na prestação de serviços públicos, já o 

concessionário, deposto dessa qualidade fatalmente também será extinto uma vez 

que normalmente é criado, na forma de consórcio ou sociedade de propósito 

específico - SPE, única e exclusivamente para atender ao contrato que ganhou o 

direito de executar após o certame licitatório. Logo, o Poder Público continua a ser 

Poder Público sem a execução dos serviços públicos, o concessionário, não. Os 

riscos e impacto de uma extinção contratual indevida são enormes para o particular, 

podendo causar sua ruína completa. 

Há que relembrar também, ainda que rapidamente por ser assunto que 

será explorado no âmbito do item 2.1.4, que quando decretada a extinção da 

concessão, uma de suas consequências é a reversão imediata dos bens em favor 

do poder concedente, assim, caso o poder público esteja em mora com 

concessionário e ocorra a extinção do contrato, esse será ainda mais prejudicado, 

tendo bens que antes estavam sob sua tutela e propriedade subitamente 

expropriados em favor daquele de quem é credor, uma situação jurídica inimaginável 

e inaceitável. 

Por essas razões que as causas que excepcionam a extinção contratual 

somente beneficiam e protegem o concessionário. Pretendendo o Estado que o 

concessionário inadimplente com suas obrigações termine a execução do serviço é 

juridicamente possível que ele assim determine, impondo ao particular o dever de 

cumprir suas tarefas, em prazo adequado, sob pena de sofrer sanções e 

penalidades. 



92 
 

Nessa alternativa não se trata de um benefício dado ao privado detentor 

do contrato, mas do poder do contratante de exigir a entrega completa e total daquilo 

que contratou, no caso, concedeu. Esse poder, em situações que envolvem a 

Administração Pública, decorre da autotutela estatal da qual é dotada e também do 

dever que tem de zelar pelo interesse público. 

A seguir, serão verificadas detidamente algumas hipóteses impeditivas da 

extinção contratual em razão do advento do termo final. 

 

 

2.1.1.1 Da necessidade de pagamento de prévia indenização ao concessionário 

pelos investimentos em bens não amortizados ou depreciados – limites à 

reversibilidade 

 

 

Foi tratado em capítulo anterior (1.3) o regime que é aplicado aos bens 

integrantes da concessão enquanto detentores dessa qualidade, bem como, no item 

seguinte, quais bens são dotados de reversibilidade, e agora serão averiguadas as 

hipóteses de ser alcançado o termo contratual antes que todos os investimentos em 

bens dotados dessa qualidade tenham sido de fato amortizados ou depreciados. 

A ocorrência da reversão, após a extinção do contrato de concessão, é a 

medida ordinária e que normalmente será adotada, caso não ocorram imprevistos ou 

desequilíbrios econômico-financeiros no contrato. 

É, portanto, situação excepcional a existência do débito da Administração 

com o particular e, até o momento de criação do projeto de concessão e formação 

do plano de negócio, incerto. Isso porque não é possível prever até que ponto a 

tecnologia existente na data de assinatura de contrato irá evoluir em relação a que 

estará disponível próxima do final do contrato, uma vez que a maioria dos contratos 

de concessão estabelece a obrigação de atualização dos bens afetados a 

concessão visando a continuidade e a disponibilização de mecanismos atuais na 

prestação do serviço público. 

Além disso, diversos outros fatores podem impactar no equilíbrio 

econômico financeiro do contrato ou na adequada prestação do serviço concedido, 

impondo, por vezes, a necessidade de realização de maiores investimentos em 

bens, trocando aqueles existentes por outros, de outra qualidade ou capacidade, ou 
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até incorporando novos que eventualmente sejam precisos para o cumprimento de 

nova previsão contratual. 

Diante desse cenário, é possível que a concessionária de serviço público 

acabe por realizar investimentos em bens necessários a prestação dos serviços 

concedidos, portanto vinculados a ela, que não consiga recuperar até a data do 

término do pacto, sendo necessário o pagamento de indenização ou a sua extensão 

com vista a possibilitar a recuperação desses valores. 

Não seria justo punir a concessionária por realizar os investimentos em 

atualização de bens que serão, ao final do contrato, revertidos ao Estado e utilizados 

para garantir a continuidade da prestação dos serviços, sendo mais adequado se 

falar em direito de manutenção do contrato até que o montante seja efetivamente 

recuperado. 

Nesse sentido, andou bem o legislador ao estabelecer, de maneira 

indireta, essa hipótese no artigo 36 da atual Lei de Concessão. Esse artigo prevê 

que: 

 

Art. 36 - A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a 
indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, 
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o 
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. 

 

Note-se que em momento algum o artigo cita a manutenção ou a 

prorrogação do contrato, mas impõe condição para reversão dos bens, qual seja, a 

necessidade de pagamento de indenização por parcelas ainda não amortizadas em 

relação a investimentos realizados em favor de bens reversíveis. O que quer dizer 

que, se o Estado não pagar, não poderá se apropriar dos bens afetados à 

concessão e utilizados diretamente na prestação de serviços públicos, portanto, em 

última análise, não conseguirá prestar o serviço público, algo que não lhe é 

permitido e, dessa forma, terá que reconhecer o direito do concessionário particular 

de continuar a executar os serviços por tempo suficiente até que inexista parcela de 

investimento em bens reversíveis a ser quitada. 

Inexistindo investimento a ser recuperado ou que já o tenha sido, 

desaparece a necessidade de pagamento de indenização ao concessionário e com 

ela some também o impedimento a decretação da extinção do contrato por advento 

do termo contratual. 
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Foi proposto que, na ausência de qualquer providencia estatal ou perante 

o seu silêncio, que o contrato de concessão deve permanecer em vigor, produzindo 

seu regular efeito, até que o desequilíbrio existente seja resolvido, podendo ser 

extinto na sequência, ou seja, não durará além do estritamente necessário para a 

concessionária recuperar aquilo que investiu com a legítima expectativa de receber 

de volta e com lucro. 

Logo, a forma de impedir que o contrato seja continuado, caso essa seja 

a vontade do Pode Público, é o pagamento prévio de indenização pelo Estado ao 

concessionário, sendo até possível que isso seja feito por um novo concessionário 

que venha a substituir o atual a partir da data que se extinguir o contrato. Não há 

óbices para que se coloque num edital de nova concessão a obrigação de 

pagamento de indenização ao concessionário atual, desde que esse valor seja certo 

e determinado ainda em fase licitatória e que a data do efetivo pagamento seja 

prévia a extinção do contrato vigente. 

Situação contrária a lógica jurídica é a existência de débito com o 

concessionário presente e que esse seja deposto sem que tenha recebido aquilo 

que efetivamente tem o direito. Embora a lei também não preveja de forma 

expressa, o pagamento de indenização tem que ser prévio, sob risco de não se 

efetivar a reversão dos bens. Permitir que o Poder Público se apodere dos bens 

antes de que esses estejam totalmente amortizados ou indenizados seria admitir a 

possibilidade de um verdadeiro “enriquecimento sem causa”
81

 da Administração. 

O que a lei determina é a necessidade de pagamento de indenização, não 

estipulando quando esse pagamento deve ser feito, algo que somente é possível em 

momento anterior a extinção do contrato, sendo procedimento semelhante às formas 

de desapropriação previstas na Constituição.  

Marçal Justen filho utiliza do mesmo raciocínio ao justificar a necessidade 

de indenização prévia: 

 

A indenização deverá ser prévia ao apossamento dos bens pelo Estado. Se 
há necessidade de certos bens privados para satisfação do interesse 
público, a Constituição autoriza a desapropriação – que deve fazer-se 
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95 
 

mediante prévia e justa indenização. A circunstância de o proprietário ser 
concessionário e utilizar os bens na prestação do serviço público não altera 
o panorama jurídico. Aliás, muito pelo contrário

82
. 

 

O mesmo autor83 propugna que, atingido o termo final do contrato e 

havendo obrigação de pagamento de indenização por bens não amortizados ou 

depreciados, é licito ao concessionário deixar de prestar os serviços até que entre 

em ajuste com o Poder Concedente, deixando o usuário completamente desprovido 

de atendimento. 

Porém, tanto em âmbito jurídico quanto prático, não seria possível tal 

alternativa.  A começar, o concessionário tem total interesse em receber o mais 

rápido possível a quantia que tem direito e deixar de prestar o serviço 

definitivamente não é a forma mais segura de fazê-lo. Poderá o concessionário 

simplesmente continuar a prestar os serviços, notificando o Poder Público da 

situação, de modo que permanecerá no posto por tempo adequado e necessário 

para a amortização dos investimentos realizados, situação que pode ser obstada ou 

alterada a qualquer momento, quando o concedente efetivar o pagamento da 

indenização devida, descontada a proporção que tiver sido amortizado ao longo do 

tempo extra que o prestador de serviços permaneceu exercendo a atividade e 

arrecadando a tarifa. 

Deixar de prestar o serviço concedido, permitindo que bens depreciem ou 

percam sua utilidade não beneficia ninguém, piorando a situação já que nem o 

usuário poderá se valer daquilo que precisa e nem a Administração Pública irá 

conseguir atender a população, pois estará impedida de ter acesso aos bens que 

precisa para isso. 

A manutenção da obrigação de prestar os serviços é a opção mais 

benéfica para o concessionário, que continua a receber certos valores e também 

para o usuário que não ficará carente da utilização dos serviços públicos. Pode 

ainda se revelar benéfica ao Estado que por vezes não possui o montante 

necessário para arcar com o pagamento devido. Evidente que a situação estará 

pendente de regularização com a fixação do fundamental termo aditivo em tempo 

razoável, tão logo se chegue a uma solução para o problema. 
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A concessionária certamente não terá interesse em manter os bens se 

não com a finalidade de prestação dos serviços concedidos. Sem esse objetivo tais 

ativos são inúteis ao particular, somente representado custos de manutenção e 

conservação, sem terem a destinação adequada. 

De qualquer maneira a evidência prática confirma o que tem sido 

defendido ao longo desse estudo, que a existência de débitos com o concessionário 

é condição impeditiva à extinção do contrato e, se o contrato não se extingue, 

também permanecem todas as obrigações dele decorrentes, tais como o dever de 

disponibilizar/prestar o serviço público por parte da concessionária e o de 

fiscalização por parte do poder concedente. 

A concessionária somente se desincumbiria da obrigação da prestação 

dos serviços caso o contrato fosse extinto, o que não ocorre na situação analisada. 

Portanto, pendente as providencias determinada pelo artigo 36 da Lei de 

Concessões, não poderá ser decretado extinto o contrato de concessão, 

permanecendo vivas todas as obrigações nele previstas. 

Eros Grau tem entendimento peculiar sobre a situação, que vale menção. 

Para o autor, é possível conciliar a extinção da concessão com a manutenção dos 

efeitos do contrato, ou seja, na esfera jurídica a concessão pode ser considerada 

extinta, porém, em termos práticos, o contrato permanecerá vigente e gerando 

efeitos. É o ensinamento que se extrai de suas palavras: 

 

Até o momento em que essa indenização [pelos bens ainda não 
amortizados ou depreciados] seja procedida, o contrato, embora extinta a 
concessão, estará a produzir efeitos, não cabendo cogitar-se, até então, do 
seu encerramento. 
Aqueles bens hão de ser revertidos ao poder concedente ao fim do prazo da 
concessão, mas o encerramento do contrato consumar-se-á apenas 
mediante e com a solução dos desequilíbrios econômico-financeiros. Isso 
porque em situações de desequilíbrio incumbe ao poder concedente 
indenizar o concessionário ou prorrogar o prazo do contrato, desde que sua 
recomposição não seja possível no prazo original de vigência contratual. Até 
que isso venha a ocorrer, a relação contratual perdurará, não se operando 
seu encerramento, ainda que a concessão seja extinta

84
. 

 

A questão da duração da concessão de serviço público é indissociável da 

existência do contrato que lhe dá base e subsídio, não sendo possível admitir que 
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exista um sem o outro ou que se crie situações mirabolantes para justificar a 

manutenção dos direitos do concessionário quando esse se encontrar em situação 

desfavorável. 

Todavia, diante da existência de desequilíbrio econômico financeiro 

desfavorável ao concessionário, reconhece o autor que aquele não poderá ser 

destituído de suas funções até que tenha recebido o que lhe é cabido, seja por meio 

de indenização ou outra forma de recomposição, sendo esse requisito impeditivo da 

declaração de extinção do contrato e, ao contrário do que propõe Eros Grau, da 

própria concessão. 

 

 

2.1.1.2 Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato 

 

 

Muito embora a lei somente estipule a necessidade de pagamento prévio 

de indenização por parcela de investimentos em bens vinculados a prestação de 

serviços e ainda não amortizados ou depreciados, esse não parece ser o único caso 

em que tal providencia é devida. 

As menções ao dever de indenizar estão contidas em dois artigos da Lei 

nº 8.987/1995, o primeiro deles é o artigo 35, § 4º, que faz referência ao segundo, 

que é o artigo 36. É nesse último que consta a obrigação de indenizar somente 

pelos bens não amortizados ou depreciados. 

As causas de desequilíbrio econômico financeiro de um contrato são 

diversas e podem ter origens diferentes, não se limitando aos investimentos em 

bens, como apresenta o artigo 36. 

Provavelmente, ao ser elaborado o citado artigo, o que se tinha em voga 

era a necessidade de manutenção da prestação dos serviços públicos, sendo 

imprescindível a essa a utilização de certos bens que estão sob a tutela do 

concessionário. Assim, na realização de uma leitura restritiva, é possível propor que, 

quitado os investimentos realizados pela concessionária em bens afetados pela 

concessão e necessários para a execução dos serviços, promove-se a reversão 

desses em favor do Estado, que então passará a prestar os serviços utilizando 

daquilo que foi revertido, discutindo-se a existência de outros aspectos ou do 

excedente causador do desequilíbrio em momento posterior. 
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Essa é uma proposta imediatista que resolveria parcialmente os débitos 

com a concessionária, permitindo ainda que os bens necessários a prestação dos 

serviços ficassem a disposição do Poder Público para dar-lhes a finalidade 

adequada, promovendo inclusive, se quiser, nova concessão. 

Porém, tal proposição encontraria resistência constitucional inafastável. 

A garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos administrativos encontra base no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, e 

em vários outros dispositivos da Lei de Licitações e da própria Lei de Concessões, 

não podendo ser desconsiderado. 

É por essa razão que, ainda que o desequilíbrio não tenha relação direta 

com o investimento em bens, é dever do Estado indenizar previamente o 

concessionário, sob risco de não se efetivar a extinção do contrato, dando causa as 

mesmas consequências quanto a continuidade do pacto de concessão. 

Estão inseridos nesse âmbito do dever de indenizar o particular os 

acontecimentos extraordinários que se passaram no decorrer do contrato e que 

feriram a legítima expectativa do concessionário quanto a amortização dos 

investimentos e o lucro.  

Não basta pagar de volta aquilo que o concessionário dispensou com 

bens, é preciso que no montante indenizatório estejam incluídas parcelas referentes 

a outros investimentos e também uma eventual perspectiva de lucro frustrada por 

comportamento indevido do Poder Concedente. 

Assim, todo o beneficio esperado pelo concessionário que não for levado 

a cabo em razão de acontecimento que puder ser inserido dentro do âmbito daquilo 

que é entendido por fato do príncipe, fato da administração ou teoria da imprevisão, 

deve ser arcado pelo Estado. 

Evidente que aquilo que puder ser compreendido pela álea ordinária, 

oriunda do risco do negócio não produz efeitos quanto ao dever de indenizar, pois, 

como conceituado no artigo 2º, II, da Lei de Concessões, o serviço concedido deverá 

ser prestado por conta e risco do concessionário. Logo, diminuições na demanda, 

mudança do cenário econômico, falha na previsão dos custos por parte da empresa 

privada, não geram qualquer direito oponível ao Estado. 

Não é pretendido que o direito do concessionário tome proporções que 

não tem, colocando-o em patamar superior a posição estatal e ao interesse público, 

ao contrário, afirmar a necessidade de garantir a efetividade das disposições 
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contratuais é dar vazão exata ao conteúdo das normas que se prestam a impor o 

dever de respeito ao equilíbrio econômico financeiro dos contratos e à segurança 

jurídica. 

Sob qualquer análise que se faça, com as medidas propostas, sempre 

prevalecerá o interesse público, primeiro e talvez mais importante, o serviço público 

continuará a ser prestado – havendo desequilíbrio, pelo concessionário; não 

existindo pendência, extingui-se o pacto e o Estado volta a ser o responsável por 

sua execução -, portanto, permanece protegido o usuário. Mais, o respeito às leis e 

aos contratos é outro corolário do interesse público no Estado Democrático de 

Direito. 

Passados esses pontos, o que resta é uma pura e simples relação 

contratual, que será dimensionada a perspectiva pública pela presença do Estado 

num dos polos, mas que, sem a incidência direito público que traz ao plano da 

discussão a supremacia do interesse público, nada terá de especial. 

 Reitera-se, garantida a prestação do serviço público, que é a finalidade 

do contrato de concessão e o interesse público maior, todas as demais 

especificidades que margeiam o pacto são reduzidas ao plano da relação contratual 

comum. E numa relação dessa espécie, enquanto uma parte estiver em mora com a 

outra é adequado e jurídico a invocação de dois institutos próprios dos contratos: o 

direito de retenção e a exceção do contrato não cumprido, que não é uma forma de 

extinção contratual e tampouco uma causa impeditiva da sua ocorrência, sendo 

apenas uma espécie de licença ao cumprimento de suas obrigações de que goza a 

parte que não receber a contrapartida que lhe é devida e que, por ter uma aplicação 

excepcional no caso das concessões será tratada em momento próprio, quando for 

abordada a hipótese de rescisão do contrato de concessão. 

 

 

2.1.1.2.1 O Direito de Retenção 

 

 

Apesar de ser instituto típico do direito civil, após as exposições e 

conclusões atingidas nos itens anteriores foi possível identificar, por analogia, seu 

cabimento também nos contratos de concessão de serviços públicos, em casos 

extraordinários. 
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O direito de retenção está estipulado de maneira esparsa no atual Código 

Civil podendo ser encontrado menções expressas a ele nos artigos 319, no 

parágrafo único do artigo 571, 578, 633, 644, 681, 708, §3º do artigo 740, 742, 

1.219, 1.423, item II do 1.433, §2º do artigo 1.503 e §1º do artigo 1.509. 

A quantidade de menções em diferentes artigos se dá em razão da 

aplicação especial do instituto em diversas situações específicas, embora todas elas 

se refiram, em seu âmago, a mesma questão, que é alguém se apoderando de algo 

do qual já detinha a posse, em razão da falta do outro no cumprimento de alguma 

obrigação. 

É um raro caso no direito brasileiro do exercício da autotutela, ou da 

“justiça com as próprias mãos”, porém autorizada pelo direito. É possível afirmar isso 

já que, por lei e sem que seja imperiosa a atuação do Poder Judiciário, aquele que 

estiver numa das situações previstas no Código Civil está, de plano, autorizado a 

exercer seu direito por suas próprias forças. 

E é exatamente esse o direito que precisa ser reconhecido do 

concessionário de serviço público em reter os bens dotados de reversibilidade, e não 

só deles, mas do próprio contrato também, caso seja constatada a existência de 

desequilíbrio econômico financeiro ao final do termo ou ainda, quando o Poder 

Concedente não solucionar a equação pela via indenizatória. 

Foi justamente essa situação que, indiretamente, autorizou o artigo 36 da 

Lei de Concessões. Embora não faça qualquer menção ao direito de retenção, 

impôs condição para que a reversão ocorresse, e não sendo cumprida tal 

condicionante, como proceder? 

Evidentemente não se pode propor outra medida que não a existência do 

direito de retenção do particular sobre esses bens, uma vez que não podem ser 

repassados ao Poder Público, por falto de cumprimento de determinação legal, e 

tampouco podem eles ficar em um limbo jurídico onde não seriam de propriedade de 

ninguém, até porque há envolvido no litígio a prestação de um serviço público que é 

de interesse da população em geral. 

De outro turno, o concessionário não teria obrigação legal ou contratual 

de permanecer prestando os serviços concedidos, se o contrato fosse extinto. Seria 

uma situação sui generis, onde o contrato seria extinto, retirando a exigibilidade da 

atuação do particular e a Administração Pública, não arcando com a indenização, 
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não teria acesso aos bens necessários para cumprir com a obrigação que voltaria a 

ser sua, de prestar, ou ao menos disponibilizar, o serviço público. 

No final, o prejudicado maior seria o usuário que estaria no meio de um 

embate contratual e legal e ainda sem a possibilidade de usar o serviço público que 

necessita. 

É, também por essa razão, que se propõe a impossibilidade de ocorrência 

da reversão diante ausência do pagamento de indenização prévia, como exigência 

do artigo 36, da Lei n 8.987/1995, trazendo como conseqüência uma espécie de 

retenção do próprio contrato, onde o concessionário permanece com a obrigação e 

com o direito da exploração do negócio como forma de receber aquilo que lhe é de 

direito. 

Como ressalva necessária, esse direito de retenção não pode ultrapassar 

o estritamente necessário para que a situação de desequilíbrio seja resolvida, 

podendo ser encerrada a qualquer momento, desde que a obrigação do Poder 

Concedente seja satisfeita. 

 

 

2.1.2 A assunção dos serviços diretamente pelo Poder Concedente 

 

 

Superadas as situações excepcionais, é preciso abordar aquela que é 

prevista como ideal dentro do modelo de concessão de serviço público adotado no 

Brasil. 

O que significa reconhecer que, em não havendo pendências ao final do 

contrato, ou sendo essas ultrapassadas pela via indenizatória, via de regra, se 

operará a transferência de tudo aquilo que estava sob poder e responsabilidade do 

concessionário à Administração Pública, cumpre dizer, a prestação do serviço 

público voltará a ser feita forma direta, podendo, a partir desse momento, a 

Administração se utilizar dos bens públicos que lhe foram devolvidos ou dos 

privados dos quais passará a ser proprietária, para efetivar o cumprimento de seu 

dever constitucional de prestar serviços públicos. 
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Rafael Bielsa sintetiza a questão, fazendo as necessárias ressalvas, 

assim: 

 

Por regla general, a la expiración del término, si éste no es modificado o 
prorrogado y la Administración quiere continuar en lugar del concesionario 
(gestión directa), los medios materiales de la explotación  pasan a ser 
propiedad del concedente, mediante una indemnización comúnmente 
estipulada en el contrato, y a falta de ello estimada por árbitros, o sin pago 
alguno cuando así se ha convenido, o por haberse previsto la amortización 
del capital.

85
 

 

A assunção direta dos serviços pela Administração Pública é a regra e 

está prevista no art. 35, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei de Concessões, não deixando qualquer 

margem para dúvidas quanto a sua ocorrência e seus efeitos, que inclui a 

autorização para ocupação das instalações e utilização dos bens reversíveis. 

Isso não impede, contudo, que a própria Administração realize atos 

preparatórios com vistas a realização de uma nova concessão ou até mesmo que 

selecione, previamente, sempre através de concorrência, um outro particular para 

assumir a prestação dos serviços tão logo o contrato se encerre. 

Mas, se assim não proceder, por qualquer motivo que seja, retomará para 

si incumbência da prestação dos serviços públicos. 

Em relação ao concessionário antes prestador do serviço público, José 

Cretella Junior, esclarece que: 

 

Terminado o prazo da concessão, extinguem-se também os direito e 

obrigações do concessionário, relatos à própria concessão, ao mesmo 

tempo que cessam os direitos especiais que o concessionário tinha em 

virtude de sua gestão do serviço público, objeto da concessão. 

 

Nesse cenário, imperioso concluir que somente ao Poder Público caberá 

a decisão quanto a forma da continuidade da prestação dos serviços, uma vez que, 

com a extinção do contrato, não haverá mais ninguém responsável por efetivá-la e 

tampouco com poderes para isso, salvo a própria Administração Pública, por 

mandamento constitucional. 
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2.1.3 A criação de ente da Administração Pública Direta ou Indireta para prestação 

do serviço público 

 

 

Certo de que o Poder Concedente pode prestar serviço público 

diretamente ao usuário, se faz necessário expor sob qual forma organizacional ele 

pode atuar. 

E o modo mais comum, considerando que o serviço público será prestado 

diretamente pelo Poder Público, é a criação de um órgão dentro da própria estrutura 

da Administração Pública Direta para gerir e prestar o serviço público. 

A criação de órgãos pela Administração Pública não guarda qualquer 

peculiaridade, sendo eles necessários para a melhor organização do exercício das 

atividades administrativas, dentre elas a prestação de um serviço público. 

A prestação de serviço público através de um órgão da Administração 

Pública não altera a condição de prestação direta desse serviço, razão pela qual se 

deve entender que é a própria Administração Pública que está prestando o serviço, 

ou seja, de forma direta. 

É por essa razão que nesses casos não é necessário a realização de 

licitações ou qualquer outro procedimento que não os destinados a oficializar a 

criação do órgão, incumbir a ele o dever de prestar o serviço público, a organização 

e estruturação do órgão e designação do pessoal que irá atuar nele. 

A outra maneira de prestação direta do serviço público, porém dessa vez 

por meio de uma estrutura jurídica autônoma, porém ainda com personalidade 

jurídica de direito público, é através da descentralização, que significa a criação de 

um ente que será integrante da Administração Pública Indireta. 

Celso Antonio Bandeira de Mello assim explica a situação: 

 

Pode-se descentralizar a prestação de serviço público por duas diferentes vias: 
a) Transferindo o serviço público à titularidade de uma pessoa jurídica de direito público 
– para este fim criada – que passará a desempenhá-lo em nome próprio, como novo 
sujeito do serviço, responsável e senhor dele, embora sob controle (não subordinação) 
do Estado, Esta consubstancia através das pessoas denominadas autarquias; 
b) Transferindo o exercício do mero desempenho do serviço (e não a titularidade, a 
senhoria do serviço em si mesmo), a uma pessoa jurídica de direito privado que exercerá 
em nome do Estado (não em nome próprio), por sua conta e risco e perigos. Essa 
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técnica de prestação de serviço descentralizado se viabiliza através da concessão de 
serviço público e da permissão de serviço público.

86
 

 

Decidindo por atuar dessa maneira, o Poder Público terá que criar, por lei, 

a pessoa jurídica de direito público especialmente com essa finalidade, sendo que 

ela será dotada de autonomia para realizar suas atividades. 

Autonomia no desenvolvimento das atividades não significa que o fará da 

forma que julgar conveniente, havendo sempre as limitações trazidas pelas normas 

reguladoras e também aquelas previstas na lei de criação da entidade. 

Haverá ainda, vinculação com a Administração Indireta como esclarece 

Silvio Luis Ferreira da Rocha ao sentenciar que “todas as entidades da 

Administração Indireta estarão sujeitas à supervisão da Presidência ou do Ministro 

cuja pasta esteja vinculada87”. 

Da mesma maneira que ocorre com o repasse da prestação do serviço 

público à um órgão, a transmissão dessa responsabilidade à uma entidade não 

exige a realização de uma licitação ou contrato, bastando a especificação na lei de 

criação da entidade que esse será seu objeto e objetivo, pois, ainda que sendo 

considerado integrante da Administração Indireta, é parte de todo o conjunto que se 

pode entender como Administração Pública. 

A diferença reside também na possibilidade de demandar isoladamente a 

entidade por seus atos, recaindo à Administração Pública somente a 

responsabilidade subsidiária. Assim, caso a entidade descumpra suas obrigações, 

pode qualquer cidadão recorrer ao Poder Judiciário diretamente contra a entidade, 

situação diferente da que ocorre quando a prestação do serviço público for efetivada 

por um órgão, quando o demandado será o próprio ente federativo criador do órgão. 

Ainda no âmbito da Administra Pública Indireta, existem as sociedades de 

economia mista e as empresas públicas que, embora contem parcial ou totalmente 

com capital público, são criadas na forma pessoa jurídica de direito privado. A 

questão que se coloca é se a incidência das normas e tratamento dado às pessoas 

jurídicas de direito privado é capaz de afastar a situação de repasse da prestação de 

serviço público sem a necessidade de licitação. 

Sobre o assunto, Celso Antonio Bandeira de Mello ensina: 
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Modernamene, através da criação de certas pessoas, total ou parcialmente 
governamentais, respectivamente sociedade de economia mista e 
empresas públicas, o Estado passou a transferir o exercício de serviços 
públicos a entidades governamentais de direito privado. 
Nestes casos, quando o serviço por elas prestado, se caracteriza realmente 
como serviço público, há descentralização administrativa, porque tais 
pessoas equivalerão a concessionários de serviço público. Nas hipóteses 
em causa, nem sempre há, como se poderia supor, um ato de concessão 
explicitado nos mesmos moldes de antigamente (por meio do instrumento 
habitualmente designado – conquanto de modo errôneo – contrato). 
De regra. A lei que autoriza a instituição destas pessoas (sociedades de 
economia mista e empresas públicas) vale, por si só, como um ato de 
concessão, pois ao entronizá-las no universo jurídico e ao assinalar-lhes a 
finalidade de cumprimento de um “serviço público”, está lhe outorgando o 
caráter de concessionárias.

88
 

 

Dessa lição duas conclusões podem ser extraídas. A primeira delas é que 

não há impedimento para o repasse da prestação de um serviço público à uma 

empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que ambas estejam 

revestidas de personalidade de direito privada. 

A outra se refere ao procedimental, que segue a mesma formatação do 

repasse às demais entidades da Administração Indireta, ou seja, não é exigida a 

licitação uma vez que a própria lei de criação dessas pessoas jurídicas deve ser 

tomada como o ato de concessão. 

A diferença que persistirá está relacionada com o grau de integração com 

a Administração Direta o repasse da titularização do serviço público. Celso Antonio 

Bandeira de Mello assim explica: 

 

Exatamente por serem pessoas de Direito Público é que as autarquias 
podem ser titulares de interesses públicos, ao contrário de empresas 
públicas e sociedade de economia mista, as quais, sendo pessoas de 
Direito Privado, podem apenas receber qualificação para o exercício de 
atividades públicas; não, porém, para titularizar as atividades públicas.

89
 

 

Na prática a diferença reside justamente no grau de autonomia para 

tomar decisões referente a forma da prestação do serviço público. Enquanto as 

pessoas jurídicas de Direito Público possuem maior liberdade e capacidade de 

formulação e implementação das medidas que julgar necessárias para garantir a 

prestação do serviço público de forma adequada, a figura das sociedades de 

                                                             
88 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Prestação de serviços públicos e administração indireta. 

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1973. P. 28. 
89 ____________________________. Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. 28º 

ed. P. 160/161. 
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economia mista e empresas públicas muito se assemelham ao concessionário de 

serviço público comum, enquanto pessoa jurídica de Direito Privado, sendo estes 

meros prestadores instrumentais do serviço concedido. 

 

 

2.2 ENCAMPAÇÃO 

 

 

A encampação é a primeira forma de extinção contratual extraordinária 

prevista na Lei nº 8987/95. 

Ao contrário do advento do termo final, a adoção da encampação 

pressupõe acontecimento anormal que seja suficiente para ensejar a extinção da 

concessão, desde que essa já não tenha se operado pela ocorrência do termo final 

ou que sua justificativa não esteja na inexecução contratual por parte do 

concessionário. 

O artigo 37, da Lei de Concessão conceitua a encampação como a 

“retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por 

motivo de interesse público, mediante lei autorizativa[sic] específica e após prévio 

pagamento da indenização”. 

Tem-se então que, nas hipóteses de decretação de encampação, 

invariavelmente, essa terá que ser atribuída ao interesse público, ser efetivada 

mediante ato praticado pelo Poder Público, sendo sempre precedida do pagamento 

de indenização. 

É ato extremo, praticado pela Administração Pública em defesa do que a 

lei atribui como interesse público, que para Petrônio Braz90 se enquadra no conceito 

de oportunidade e conveniência administrativa, não sendo tarefa das mais fáceis 

imaginar fato condizente com a narrativa legal para exemplificar a hipótese de 

encampação. 

Alguns autores91 citam como caso de extinção do contrato de concessão 

o desaparecimento do objeto de concessão algo que, como defendido 

anteriormente, se enquadrará nos moldes da encampação. Seria algo como o 

                                                             
90

 BRAZ, Petrônio. Processo de Licitação, contrato administrativo e sanções penais. 2ª Ed. Leme: 
Mizuno, 2007. P. 428 
91

 Diógenes Gasparini e Marçal Justen Filho 
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advento de nova lei declarando que determinado serviço antes entendido como 

público, não deve mais ser encarado dessa forma, ou seja, foi “desafetado”. 

Nesse caso, o Poder Público avaliará a conveniência e a oportunidade da 

extinção ou da manutenção da concessão. Se optar pela extinção, deverá dar vazão 

ao seu intento por meio da encampação. 

Note-se, o concessionário não teve qualquer relação ou responsabilidade 

sobre a desafetação do serviço público e mesmo assim a Administração Pública, por 

ato unilateral, resolve extinguir a concessão. Não há nenhuma irregularidade no bojo 

do contrato ou da contratação, porém, eles serão extintos. 

Para que a providência adotada pela Administração Pública tenha 

efetividade é necessário que certas formalidades previstas em lei sejam adotadas, 

sem o que a decretação de extinção não será oponível face o concessionário, são 

elas: 

 

A) Lei “autorizativa” específica:  

 

A encampação só será efetivada mediante a criação de lei ordinária com 

essa exclusiva finalidade. Desta forma, para que o contrato de concessão seja 

extinto, a Administração Pública, intrínseca ao Poder Executivo, ao identificar razões 

de oportunidade e conveniência, terá de provocar o Poder Legislativo para que esse, 

caso avalie como pertinente o pleito, adote providências no intuito de editar a lei 

especifica, sendo que, somente após a lei autorizadora ser editada é que o poder 

concedente poderá decretar a encampação. O contrário também será válido, ou 

seja, advindo lei autorizadora da adoção da encampação, poderá a Administração 

Pública tomar as medidas cabíveis para efetivar o comando legislativo ou não. 

A decisão de decretar a encampação é facultativa do Poder Executivo, 

assim, ainda que o Poder Legislativo edite lei nesse sentido, somente o fará 

autorizando que o chefe do Executivo, caso entenda conveniente assim proceda, ou 

seja, a lei não terá caráter mandamental, mas sim meramente de autorização da 

conduta. Da mesma forma, pretendendo a Administração Pública a decretação da 

encampação e não compartilhando dessa opinião o legislativo, obstado estará o 

procedimento, por carência de pré-requisito fundamental para sua formação. 
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Portanto, para que a encampação seja adotada é preciso uma conjunção 

de esforços e posicionamentos entre o Executivo e o Legislativo, pois somente o 

entendimento de um não basta para que a medida produza efeitos. 

Embora a lei não seja clara nesse sentido, necessário também será a 

edição de decreto pelo chefe do Poder Executivo, único competente para tal ato, 

para que a encampação seja então decretada e passe a produzir efeitos. 

De qualquer maneira, em todas as decisões tomadas, seja em que âmbito 

ou esfera de poder for, é imprescindível que haja sempre a devida motivação do ato 

e mais, não pode essa ser genérica ou meramente repetidora de expressões 

contidas em lei. 

Não basta que a autoridade escreva “em atendimento ao interesse 

público decreto a extinção da concessão na forma de encampação”, é preciso que 

sejam apresentados os motivos concretos que conduziram o Poder Público a adotar 

tal providência, sob a égide de quais fatos é possível inferir que essa era a medida 

mais adequada e condizente com o senso coletivo. Sem essa sinalização, o ato 

restará incompleto e permitirá que qualquer interessado pleiteie sua anulação por 

vício de formalidade e desrespeito os preceitos constitucionais do artigo 37, caput, 

da Constituição Federal. 

É na motivação e fundamentação do ato que o administrador público 

demonstra não restar outra opção senão a extinção da concessão para dar vazão ao 

interesse público e é na edição do decreto que essas justificativas deverão ser 

apresentadas pelo único agente capaz de fazê-lo, o chefe do Poder Executivo. 

Não sendo as razões expostas verdadeiras ou suficientes para comprovar 

a adoção da medida extrema, estará em risco a validade jurídica do ato, tudo em 

prol da teoria dos motivos determinantes 

 

B) Pagamento prévio de indenização  

 

Esse provavelmente é o requisito mais delicado e que guarda maiores 

peculiaridades, sendo preciso a realização de trabalho explicativo minucioso.  

Merece elogios a redação que estabeleceu de plano a necessidade de 

pagamento de indenização de forma prévia a extinção, colocando tal ponto como 

item indissociável da encampação, porém, andou mal quando ao final prevê que a 

indenização deverá ser calculada e paga nos moldes do artigo 36, da mesma lei. 
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Ora, como já comentado no item 3.1.1.2, os investimentos realizados 

pelos concessionários não são exclusivamente em bens que sejam reversíveis, 

agravando a situação nas concessões precedidas de obra pública e a depender do 

momento da decretação da encampação.  

É possível que durante a edificação de certa obra necessária a prestação 

do serviço, algo que ainda nem se iniciou, seja decretada a encampação e nesse 

caso, teoricamente, ainda não se tem bens a serem revertidos sendo imaginável 

compreender que a concessionária não fará jus a qualquer indenização, ou então, 

que a determinação de encampação não dependerá do pagamento de indenização 

pelos bens, visto que esses nem existem, devendo eventual reparação ser buscada 

pela via judicial, submetendo-se após ao regime de precatórios. 

Mais uma vez tal interpretação se revelará equivocada e incompleta. A 

encampação é medida adotada em face de interesse público na extinção de 

determinado contrato de concessão ou, ainda que não recai sobre o contrato 

diretamente, que não se precise mais do próprio serviço, não tendo qualquer relação 

com eventuais falhas do concessionário. 

Portanto a decisão de encampar não possui qualquer caráter sancionador 

ao passo que, não indenizar o concessionário por investimentos realizados em 

estudos, infraestrutura, pessoal, e ainda frustrar sua legitima esperança de obter 

lucros se revela verdadeiro castigo ao concessionário que não concorreu de forma 

alguma para a extinção do contrato. 

Seu interesse na prestação dos serviços e manutenção dos contratos é 

legítimo e, quanto obstado de maneira extraordinária por terceiros deve haver a 

respectiva compensação, no caso, o pagamento de indenização correspondente a 

todos os gastos efetivamente suportados pelo prestador de serviços concedidos, 

inclusive por lucros cessantes. 

 A condição ensejadora da encampação se assemelha com a previsão do 

artigo 78, XII, da Lei nº 8.666/93, sendo que as consequências à extinção contratual 

baseadas nesse artigo são: I- ressarcimento dos prejuízos regularmente 

comprovados que o contratado houver sofrido e ainda (II) devolução de garantia; (III) 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e (IV) 

pagamento do custo da desmobilização. 

Se são tão próximas, não podem representar consequências jurídicas tão 

diferentes as duas hipóteses que, fundamentalmente, exprimem a mesma situação, 
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a extinção anormal de um contrato administrativo, por ato unilateral do Poder 

Público, fundado no interesse público. 

É dever, portanto, reconhecer que o montante indenizatório nos casos de 

encampação não se limitará ao que for referente aos bens não depreciados ou 

amortizados como faz supor o artigo 37 da Lei de Concessões, devendo abarcar 

todo e qualquer outro custo ou gasto despendido pela concessionária, seja de que 

natureza for, desde que guarde relação com o contrato de concessão firmado, 

englobando ainda os custos de desmobilização e lucros cessantes. 

Insiste-se na proposição quanto aos lucros cessantes pois esse é mais 

um dos pontos controversos do tema, que nada tem de questionável. O 

concessionário, pessoa jurídica privada, atuando de forma legítima baseado em 

contrato firmado com o Poder Público e inserido no conceito de boa fé realizou 

negócio na qual depositava esperanças de lucrar, não havendo nada de ilegal nisso, 

porém, por decisão sobre a qual não possui qualquer gerencia, teve seu intento 

frustrado devendo ser recompensado por isso. 

Ocorre que a jurisprudência tem adotado posicionamento peculiar sobre o 

dever de indenizar por lucros cessantes, costumando diferenciar duas situações 

entre aquelas que a concessionária ou empresa efetivamente iniciou a cobrança da 

tarifa, o que em geral se dá quando do início da prestação dos serviços e após a 

construção de infraestrutura necessária para tal (caso de concessão precedida de 

obra pública), e nas situações em que a cobrança e consequentemente a prestação 

do serviço já foi iniciada. 

Em qualquer dos casos o Judiciário reconhece como legítimo o pleito da 

concessionária, tomando como princípio o dever de indenizar, porém, nas hipóteses 

em que a prestadora do serviço público não iniciou a exploração do serviço, não há 

como se auferir valor razoável para cobrir o suposto prejuízo, razão pela qual tem 

sucessivamente negado tais pedidos quando remetidos a esfera judicial92.  

                                                             
92

 Nesse sentido é o voto da Desembargadora Denise Oliveira Cezar, do Tribunal de Justiça do 
Tribunal do Rio Grande do Sul, nos autos REEX 7004478619/RS, que de tão bem elucidativo merece 
reprodução, ainda que de apenas alguns trechos: 
Inicialmente entendo que a fundamentação da sentença deve ser afastada. Com efeito, ainda que 
não previsto no contrato o direito à percepção de reparação dos prejuízos comprovados para os 
casos de resolução do contrato sem culpa da concessionária, tal decorre da lei, como antes 
mencionado, e contanto que comprovados, os lucros cessantes podem se constituir em prejuízos 
patrimoniais a merecer reparação. 
[...] 
Após análise detida do estado atual da jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça a respeito do 
tema, convenci-me do acerto do entendimento de que, como os lucros cessantes não podem ser 
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De qualquer maneira, em termos jurídicos, é reconhecido o direito do 

concessionário à indenização por lucros cessantes, restando a verificação quanto a 

possibilidade fática de cálculo dos valores envolvidos na contenda jurídica. 

É certo que os próprios termos do contrato e a engenharia econômica 

planejada para a exploração dos serviços pode colaborar na definição do quantum 

                                                                                                                                                                                              
hipoteticamente avaliados e devem ser deduzidos e quantificados com base em juízo de 
razoabilidade, exige-se que a atividade determinante dos lucros pretendidos tenha se iniciado, 
para que o juízo seja razoável, ou seja, baseado em um parâmetro real para a sua estimação 
Neste sentido o RESP 253.068, Relator o Min Pargendler, em que a Terceira Turma, à unanimidade, 
afastou a condenação ao pagamento de lucros cessantes na resolução de contrato em que as 
atividades não tinham se iniciado, sendo a ementa representativa dos fundamentos:  

CIVIL. LUCROS CESSANTES. EMPRESA QUE NÃO CHEGOU A INICIAR 
SUAS ATIVIDADES.  
Não há como aferir a potencialidade de lucro de uma empresa sem que 
tenha um período anterior de atividade a servir como parâmetro, posto que 
a experiência revela que, mesmo explorando o mesmo ramo de negócio, 
algumas empresas têm lucro e outras não; aí conta, entre outros fatores, o 
dinamismo do empresário e a organização da empresa, que precisam ser 
postos à prova. Recurso especial conhecido e provido. 

[....] 
Seguindo nesta linha, aquela mesma Corte a Terceira Turma, no REsp. n.º 846.455/MS, Relator para 
o Acórdão o Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 10/03/2009, da mesma forma afastou o cabimento 
de lucros cessantes novamente em caso em que não se havia iniciado a atividade econômica, 
considerando meramente hipotética a possibilidade de lucro.  
[...] 
Extraio do voto da E. Ministra Nancy Andrighi as seguintes assertivas, que entendo apropriadas ao 
caso: 

Na espécie, não vislumbro a presença dessa razoável probabilidade de que 
os lucros cessantes suscitados pela empresa recorrida de fato ocorreriam. 
Não há elementos suficientes para alcançar essa conclusão.  
Por mais detalhado e preciso que fosse o projeto elaborado pela 
empresa, os cálculos certamente utilizaram dados hipotéticos, como 
preço da mercadoria, demanda e custo de insumos. Inúmeras são as 
variáveis que poderiam influenciar positiva ou negativamente essas 
estimativas, como fatores climáticos, econômicos e políticos, o que 
torna totalmente incertos os valores apresentados no projeto.  
Ademais, não se pode confundir faturamento com rentabilidade. Ainda 
que existisse a perspectiva concreta de o empreendimento, uma vez 
concluído, passar a ter elevado fluxo de caixa decorrente da 
comercialização de grãos; nada garante que esse faturamento fosse 
reverter em lucro para a recorrida. 

No caso em julgamento conquanto as partes tenham se obrigado a realizar trabalhos iniciais, restou 
incontroverso que a Autora não iniciou a exploração da outorga, aliás, sequer instalou as praças 
de pedágio e, segundo decorre da análise de seus balanços, não exerceu esta atividade de 
exploração de pedágios nem antes, nem depois do frustrado contrato.  

O senso comum indicia que a exploração de pedágio seja uma atividade lucrativa quando ela é 
precedida de avaliação adequada, porque a sua lucratividade depende de muitas variantes, como os 
investimentos que são necessários no início do contrato e os de manutenção (dado que a 
amortização será feita ao longo do contrato), o movimento do tráfego, etc.  
Observa-se, entretanto, que mesmo depois da extinção do contrato nenhuma praça de pedágio 
se instalou no local.  

Diante destes elementos todos, notadamente em razão do fato de que a empresa não deu inicio a 
exploração da outorga, tenho que os lucros cessantes pretendidos não estão minimamente provados 
e são hipotéticos os previstos no contrato, não oferecendo a prova pericial elementos ao julgador 
para a realização de juízo de razoabilidade a respeito de seu cabimento, devendo, por estas razões, 
ser mantida a sentença no ponto. 
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indenizatorio, de mesma também há de ser realizado o juízo de ponderação entre os 

riscos envolvidos no negócio, os investimentos ainda por fazer, dos quais a 

concessionária por razões óbvias estará liberada de assumir, e também o tempo do 

contrato que restaria a cumprir. Com essa equação em vista, talvez seja possível 

aos mais afeitos às ciências exatas encontrarem um valor expresso em fração 

monetária. 

Mais uma vez, sendo utilizadas as palavras de Marçal Justen Filho para 

reafirmar o entendimento proposto ser direito do concessionário receber indenização 

por lucros cessantes: 

 

A encampação tem de respeitar a equação econômico-financeira do 
contrato, no sentido de que o poder concedente deverá assegurar ao 
concessionário a percepção exata e precisa dos lucros que poderiam ser 
auferidos em virtude da continuidade do contrato 
[...] 
O direito à indenização por lucros cessantes deriva de garantias 
constitucionais (princípio da isonomia, da moralidade e da impessoalidade) 
93

. 

 

Cabe a ciência jurídica apontar o que é direito do lesado receber e o que 

é dever do lesador pagar, ficando a quantificação a cargo de quem for competente 

para isso. Sendo assim, os lucros cessantes são parte integrante do montante a ser 

considerado para fins de pagamento de indenização prévia em razão da decretação 

de encampação em contrato de concessão e não só, devendo nesse bolo serem 

incluídos os bens, os investimentos realizados e os danos causados. 

Feito o complexo cálculo, editada a lei e o decreto e quitado previamente 

à data fixada como de final da concessão, não mais impedirá que a encampação 

passe a produzir seus efeitos. 

Contudo, não possuindo a Administração Pública verba suficiente para 

arcar com a indenização a que faz jus o concessionário, deverá reavaliar sua opção 

e invariavelmente manter a concessão, ao menos até que consiga reunir os recursos 

necessários. Aliás, a questão do total da verba indenizatória também é item 

relevante para a determinação do interesse público em manter ou não a concessão. 

Se o montante a ser pago se revelar excessivo e prejudicial a realização 

das outras funções do Estado e a tal ponto que seja mais adequado, para não dizer 

mais barato, manter o contrato de concessão, ao menos por tempo suficiente até 

                                                             
93

 FILHO, Marçal Justen. Concessão de Serviços Públicos. p. 342 
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que boa parcela da amortização já tenha se operado, nada impede que o Poder 

Público assim proceda, e ainda assim estará a defender o interesse público, não 

mais aquele de extinção e retomada do serviço público, mas agora o de manutenção 

das atividades estatais. 

A bem da verdade, não serão muitos os casos em que a encampação 

realmente se apresentará como a melhor alternativa a ser buscada, isso porque a 

conjunção simultânea das condições imprescindíveis para sua ocorrência será 

acontecimento raro e com a mesma raridade essa será vantajosa em diversos 

aspectos. 

O primeiro deles se refere diretamente à prestação dos serviços públicos. 

Esses estarão sendo prestados a contento, atendendo de maneira adequada 

parcela dos usuários, não havendo o que reclamar do seu prestador e então o 

Estado por alguma razão que possa ser imputada ao conceito de interesse público 

resolve iniciar processo tormentoso, dispendioso e, normalmente, caro somente para 

encerrar um contrato que está sendo cumprido rigorosamente, tendo que 

movimentar a maquina pública para reassumir a prestação dessa mesma obrigação. 

Por vezes a opção pela encampação esbarrará na ausência de critério 

lógico, não fazendo sentido ou não compensando toda a demanda em razão do 

resultado efetivo que a extinção antecipada do contrato trará 

 A possibilidade mais plausível seria mesmo a da decretação da 

desafetação do serviço, mas talvez nem essa seja suficiente para justificar a 

encampação pois como comentado, não é porque a lei declara que algo não será 

mais serviço público que imediatamente todo usuário que se valia do serviço perderá 

o interesse ou a necessidade de utilizar aquilo que lhe era disponibilizado. 

Assim o que deve ser avaliado na adoção da encampação, para além do 

suposto interesse público, é a real necessidade de medida e o benefício que ela 

representará. Pode haver situações que preencham todos os requisitos e 

formalidades da encampação, mas a consequência simplesmente não será 

recompensadora, significando que a manutenção do contrato em nada prejudicará a 

população ou o Estado, ainda que não produza mais algo de interesse de algum 

desses.  
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2.3 CADUCIDADE 

 

 

Por caducidade, para fins de extinção de contrato de concessão, se 

entende a forma de encerramento contratual, determinada de forma extraordinária, 

pelo Poder Concedente, tendo como causa conduta ou evento de responsabilidade 

do concessionário, ou seja, acontecimento com o qual o prestador de serviços 

concedidos tenha concorrido ou, sendo sua obrigação, não tenha impedido a 

ocorrência. 

As suas causas estão previstas em lei, no artigo 38, e formam um rol 

restritivo, que não admite novas inserções de forma outra que não por advento de lei 

nova que o modifique. Evidente que havendo outras disposições legais que 

estabeleçam motivos de extinção contratual por caducidade que não sejam 

conflitantes com a do artigo 38, essas também serão válidas. 

Esses são os motivos de extinção do contrato de concessão por meio da 

caducidade: 

 

Art. 38, § 1
o
 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; 
III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, 
ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido; 
V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, 
nos devidos prazos; 
VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no 
sentido de regularizar a prestação do serviço; e 
VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, 
em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a 
regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

O artigo 27 da mesma lei também apresenta uma causa da declaração de 

caducidade: 

 

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da 
concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a 
caducidade da concessão. 
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Com a leitura das hipóteses legais fica claro que todas elas compartilham 

da mesma premissa, qual seja, o cometimento de alguma falta por parte do 

concessionário, seja ela ligada a qualidade do serviço concedido ou em relação a 

própria característica subjetiva do particular. 

Como assevera Marçal Justen Filho94 as descrições dos incisos I, II, III, V 

e VI95 remetem a situações referentes ao objeto da concessão, ou seja, a prestação 

de um serviço público, enquanto os incisos IV e VI se relacionam com o caráter 

subjetivo do agente prestador dos serviços concedidos. 

No primeiro grupo invariavelmente se estará diante de situação violadora 

da qualidade dos serviços públicos, podendo essa advir de múltiplas origens, mas 

sempre causando o mesmo impacto, a deficiência no atendimento ao objeto de 

concessão. 

No segundo, pouco importa se o serviço está sendo prestado de forma 

adequada, o que enseja a caducidade é a violação de algum preceito interno da 

qualidade do concessionário que ele se comprometeu a manter enquanto 

perdurasse o contrato. É perda de característica inerente ao sujeito. 

A maior parte dos incisos é autoexplicativa, não demandando grande 

exposição quanto ao seu conteúdo, sendo mais proveitosa verificação e 

detalhamento das características próprias da caducidade e a ritualística que deve 

ser seguida caso seja o caso de adotar essa forma de extinção do contrato de 

concessão. 

Apenas os incisos III e IV que guardam certa peculiaridade. 

O inciso III trata da paralisação dos serviços como motivo para 

caducidade, ressalvando os casos decorrentes de força maior ou caso fortuito. 

Ocorre que a própria Lei nº 8.987/1995 autoriza a paralisação, ainda que parcial e 

direcionada, dos serviços nas situações descritas no § 3º, I e II, do artigo 6º. 

O inciso IV merece comentários uma vez que parte de seu conteúdo foi 

desmembrado para o artigo 35, VI, se tornando uma forma autônoma de extinção do 

contrato de concessão. A falência do concessionário certamente representa a 

violação de um dos requisitos de habilitação, porém, ao invés de permanecer no 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral...., p. 346/347 
95

 Quando o autor citado na nota de rodapé editou sua obra, em 1997, a redação do artigo 38, VI, da 
lei 8.987/1995 era distinta da atual, que foi da pela lei 12.767/2012, porém, o seu conteúdo, para o 
fins que se pretende demonstrar na citação, não foi alterado substancialmente. 
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bojo do inciso IV do artigo 38, da Lei das Concessões, o legislador optou por 

transportá-lo para previsão própria. 

Diferentemente da encampação, a caducidade possui claramente um viés 

punitivo, revelando-se a resposta extrema da Administração perante alguma 

irregularidade cometida pelo concessionário. 

Até por isso, não é toda e qualquer falta cometida pelo particular que será 

justificativa plausível à adoção da medida extintiva, sendo preciso que a 

irregularidade seja suficientemente grave para corresponder a opção pela resolução 

contratual. Um acúmulo de falhas também pode ser argumento favorável à 

caducidade. 

Assim, não há imposição para que o Poder Público adote a caducidade 

em toda situação que se enquadrar nos incisos do artigo 38, sendo por essa razão 

que na redação do artigo foi incluído o vocábulo “poderá” que demonstra a faculdade 

que permeia o tema. 

A opção pela caducidade invariavelmente será discricionária, ainda que a 

lei preveja as hipóteses de cabimento, devendo ser tomada com base em conceitos 

de razoabilidade e adequação. 

A previsão que destoa desse raciocino é a contida no artigo 27, que não 

deixa margem discricionária alguma descrevendo exatamente a conduta e a sanção, 

de modo semelhante ao que é corriqueiro nas ciências penais. Aqui, realizando o 

concessionário a transferência da concessão sem anuência do Poder Concedente, 

deverá esse último adotar as medidas necessárias para a comprovação do fato e, 

após, decretar a caducidade. 

Logo, de qualquer forma, deve ser seguido procedimento administrativo, 

estipulado em lei (artigo 38, §§2º ao 6º) sem qual a decretação de caducidade será 

nula. 

Esse procedimento pode ser dividido em três etapas, sucessivas e 

dependentes umas das outras, sendo a primeira a de comunicação prévia ao 

concessionário das faltas percebidas pelo Poder Público, seguida pela instauração 

de processo administrativo e a finalizada com edição de decreto de caducidade. 

A primeira etapa corresponde ao contido no § 2º do artigo 38 (Lei nº 

8.987/1995) e se refere a obrigação do Poder Concedente comunicar ao 

concessionário, de forma detalhada, sobre o descumprimento contratual ou da 

prestação falha dos serviços, atribuindo ao particular prazo adequado e suficiente 
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para que esse adote as necessárias providencias com o fim de cessar a 

irregularidade. 

Nesse primeiro momento não há diálogo entre concedente e 

concessionário, mas somente um documento formal do primeiro apontando a 

existência de irregularidade e impondo ao segundo o dever de repará-la em prazo 

certo e determinado. Em posse de tal comunicação, caberá ao particular decidir se 

cumpre o solicitado ou não. 

Se escolher a primeira alternativa, cumprir com o pedido, e fazendo-o 

satisfatoriamente, nada mais resta a fazer se não dar continuidade ao contrato nos 

mesmos termos anteriores, não havendo impedimento que alguma sanção mais leve 

seja aplicada, algo que depende dos termos de cada contrato. A questão muda 

completamente na segunda hipótese. 

Não cumprindo com as determinações constantes no comunicado, seja 

por qual razão for, por não entender devido ou por incapacidade mesmo, então 

passa a ser dever do Poder Concedente instaurar o regular processo administrativo 

para apurar a inadimplência do concessionário sendo então oportunizado que esse 

apresente suas alegações, em prol do contraditório e ampla-defesa. Essa parcela é 

justamente aquilo que foi apontado como a segunda etapa de um processo de 

decretação de caducidade e encontra correspondência legal no § 2º do mesmo 

artigo 38, já citado algumas vezes. 

O resultado do processo administrativo ditará a existência ou não da 

terceira e última parte do processo de declaração de caducidade. Se restar apurado 

que realmente há irregularidades na prestação dos serviços ou no cumprimento do 

contrato e que esses foram causados ou podem ser imputados ao concessionário, 

então há plena possibilidade de decretação de caducidade, caso contrário, deverá 

ser arquivado o processo administrativo. 

Aceitando que as fases preliminares foram cumpridas e que nelas ficou 

demonstrado que, além de existir inexecuções contratuais, essas podem ser 

imputadas ao concessionário, não sendo inseridas dentro das causas excludente de 

culpabilidade, então é o momento do Poder Concedente realizar o juízo de 

razoabilidade e ponderação acerca da rescisão antecipada do contrato de 

concessão, e seu impacto. De fato, nessa fase a previsão legal deixa de ser 

condicionante e passa a se valer de verbo com forte conteúdo imperativo, o 

comando “será”. 



118 
 

É esse o verbo expresso no § 4º, do artigo 38: 

 

Art. 38, § 4
o
 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 

caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de 
indenização prévia, calculada no decurso do processo. (negrito e grifo nosso) 

 

Ainda assim não parece definitiva a questão e, apesar de indubitável o 

sentido da lei, a imposição da decretação de caducidade não é a medida mais 

correta. É bem possível que, sendo instaurado o processo administrativo, fique 

comprovada a inadimplência do contratado, mas que durante o processo notou-se 

que a falha não era tão grave quanto se supunha no começo, ou ainda que seja 

verificada a existência de algo que se assemelhe a uma culpa concorrente. 

No sentido estrito da lei terá sido instaurado um processo administrativo e 

nele estará comprovada a inadimplência, porém em parâmetros menos gravosos do 

que aquele que se supunha no início, e mesmo assim, para dar pleno atendimento à 

norma, teria que ser decretada a caducidade.  

Não parece ser essa a melhor solução. O mais recomendável é que o 

Poder Público detenha, até o último instante, a discricionariedade para determinar 

ou não a extinção da concessão, desde que seguidas as etapas legais.  

Se ainda assim a decisão pela caducidade for a mais plausível, restará ao 

Estado a obrigação de editar o decreto de extinção da concessão na forma da 

caducidade. 

Seguido esse procedimento, estarão todas as formalidades legais para a 

decretação da caducidade cumpridas. 

Importante o alerta que até o momento não foi feita nenhuma referência à 

necessidade de pagamento de indenização a quem quer que seja. A falta é 

proposital. 

Diferente da encampação, na caducidade os direitos e deveres quanto o 

ressarcimento se comportam de forma diversa. 

Enquanto naquela o pagamento de indenização, em geral, deve partir do 

Estado, havendo em lei a imposição de ser prévia a extinção contratual, aqui ocorre 

justamente o contrário. Não que a Administração Pública não deva pagar qualquer 

indenização, certamente ela deverá fazê-lo em razão dos bens que virá a incorporar 

em seu patrimônio pelo advento da reversão, se esses não estiverem devidamente 

amortizados ou depreciados, mas retira-se a obrigatoriedade do pagamento prévio e 
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é aberta a possibilidade de descontos no montante a ser devido em razão de 

eventuais multas aplicadas ao particular e a reparação dos danos causados ao ente 

público. 

Marcus Vinicius Corrêa Bittencourt expõe situação de forma direta: 

 

[...] os bens do concessionário são revertidos sem indenização, desde que 
amortizados e necessários à execução do sérvio público. A eventual 
apuração de quantia será feita no curso do processo, e a indenização, 
diversamente do caso de encampação, não necessita ser obrigatoriamente 
prévia, e dela descontar-se-ão as multas contratuais e os danos causados 
pelo concessionário

96
.  

 

Como a rescisão contratual se dará por responsabilidade do 

concessionário é muito mais cabível imaginar que, se houver o dever de indenizar, 

esse recairá sobre aquele que deu causa a extinção do contrato de forma 

antecipada. Pensar o contrário seria beneficiar aquele que faltou com suas 

obrigações. 

Portanto essa é uma modalidade de extinção capaz de gerar o direito do 

Estado em receber indenização pelos danos sofridos, diferente das outras vistas até 

agora. 

Passado o caráter geral da extinção do contrato de concessão de serviço 

público, cabe a verificação de setores que expandiram essas hipóteses. 

 

 

2.3.1 Da extinção das concessões de prestação do serviço público de energia 

elétrica por caducidade (Lei nº. 12.767/2012, Capítulo I) 

 

 

Diferentemente do que ocorreu no caso da Intervenção nas concessões 

de energia elétrica, a Lei nº 12.767/2012, não afastou a incidência das normas da 

Lei de Concessões na hipótese de extinção da concessão por caducidade, mas 

acabou por detalhar os procedimentos que devem ser adotados em caso ocorra a 

extinção por caducidade ou em razão da falência do concessionário. 

Assim, fica desde logo consignado que, apesar do tópico estar inserido no 

capítulo que versa sobre caducidade, será aplicado o mesmo procedimento e 
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 BITTENCOURT, Marcus Vinicius Corrêa. Controle das concessões de serviço público. Belo 
Horizonte: Fórum, 2006. P. 179. 
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raciocínio nos casos de extinção da concessão da prestação de serviços de energia 

elétrica em razão da falência do concessionário. 

Retomando a questão, a extinção em razão da caducidade ainda se 

operará seguindo os mesmos ditames, preceitos e procedimentos da Lei de 

Concessões, sendo somente aplicáveis as disposições da Lei nº. 12.767/2012, após 

a efetiva extinção. É assim que deve ser interpretado o artigo 1º, da lei supracitada. 

E já logo no artigo 2º há uma peculiaridade que mudou completamente a 

sistemática da discricionariedade da Administração Pública quanto a prestação 

direta ou indireta dos serviços de energia elétrica. 

Isso porque o artigo 2º inicia estabelecendo que o Poder Concedente 

passará a prestar os serviços anteriormente concedidos, por meio de órgão ou 

entidade da Administração Pública Federal, porém, o fará de forma temporária, até 

que novo concessionário seja contratado por meio de licitação que será realizada 

por forma de concorrência ou leilão. 

A inclusão do termo “temporariamente” remete, como não poderia deixar 

de ser, a algo passageiro e que terá um prazo mínimo necessário para adoção de 

algumas medidas antes que cesse. E a própria continuidade do artigo revela quando 

esse prazo irá cessar, que será com a escolha de um novo concessionário pra ser o 

prestador dos serviços. 

A lei não trouxe prazo numérico para que isso ocorra, porém, parece 

evidente que a partir dessa previsão o Poder Concedente, quando extinta uma 

concessão por caducidade ou falência, será obrigado realizar nova licitação para 

repassar a prestação dos serviços à iniciativa privada em algum momento, ficando 

afastada a possibilidade da continuidade da prestação dos serviços pela via direta. 

A certeza de que a prestação dos serviços terá de ser repassada à 

particular advém da obrigatoriedade da realização de licitação, o que somente seria 

afastada diante do repasse para ente da Administração Indireta, o que não é o caso. 

Diante dessa situação, somente duas conclusões são possíveis, pois (I) 

ou realmente está afastada a discricionariedade do Poder Concedente no caso de 

extinção de concessão de prestação de energia elétrica por caducidade ou (II) o 

artigo 2º, da Lei 12.767/2012, é inconstitucional por contrariar dispositivo 

constitucional que autoriza a prestação dos serviços de forma direta ou indireta. 

E nesse caso a opção que se revela mais correta é a primeira, pois o 

artigo 2º não é inconstitucional na medida em que não contraria a constituição, mas 



121 
 

somente impõe a adoção de uma das formas de prestação de serviço público para 

um caso específico, que é o da extinção da concessão de energia elétrica por via da 

decretação de caducidade. 

Ainda, a obrigação instituída não perdurará ad eternum, se mantendo 

apenas em relação à próxima concessão após a extinção da anterior por 

caducidade, sendo que ao término do contrato da segunda, estará livre o Poder 

Concedente para avaliar sobre a forma que se dará a prestação do serviço público, 

se por via direta ou indireta. 

A proposta de obrigatoriedade de realização de nova concessão é 

reforçada ainda pela previsão do § 5º, do mesmo artigo 2º, onde resta estabelecido 

que todas as obrigações que o órgão ou ente prestador temporário assumir, serão 

repassadas ao novo concessionário, devendo essas ser previstas no edital. 

Desta forma, não resta dúvida de que o intento do caput do artigo 2º, da 

Lei nº. 12.767/2012, foi o de estabelecer a obrigação de novo repasse dos serviços 

de energia elétrica ao particular em caso de extinção de concessão anterior por 

caducidade. 

As demais previsões contidas no Capítulo I da Lei nº. 12.767/2012, ditam 

questões procedimentais, sendo que alguns deles encontram correspondente exato 

na Lei de Concessões. 

É o caso do §1º, do artigo 2º, que corresponde ao §6º, do artigo 38, da Lei 

nº. 8.987/1995, prevendo que as obrigações e encargos de qualquer natureza 

assumidas pela concessionária anterior não serão de responsabilidade do Poder 

Concedente. 

O §3º, do artigo 2º, prevê a possibilidade de remuneração para o órgão ou 

entidade que assumir a prestação do serviço público de forma temporária. 

Quanto às obrigações do órgão ou entidade que será prestadora dos 

serviços temporariamente, o artigo 3º, Lei nº. 12.767/2012, estabelece que ele 

deverá: I - manter registros contábeis próprios relativos à prestação do serviço; II - 

prestar contas à Aneel e efetuar acertos de contas com o poder concedente; e III - 

disponibilizar publicamente, inclusive em sítio da internet, as contas de que trata o 

inciso II. Embora não conste expressamente, é obvio que o ente público também 

terá a responsabilidade de manter a prestação do serviço de forma adequada. 
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Afora esses aspectos que foram abordados, não guarda nenhuma outra 

especificidade a extinção de concessão de energia elétrica por caducidade ou 

falência do concessionário. 

 

 

2.3.2 As hipóteses de declaração de caducidade nas concessões de 

telecomunicações (Lei nº 9.472/1997 – art. 114) 

 

 

Por vezes, em razão da especificidade de determinados segmentos há 

necessidade de criar ou instituir diferentes obrigações ou regramentos. É justamente 

o que faz a Lei nº. 9.472/1997 com as hipóteses de extinção do contrato por 

caducidade. 

As previsões referentes ao tema estão dispostas no artigo 11497 da lei 

supracitada, sendo possível, conforme se compreende da leitura do artigo, seus 

incisos e parágrafos, a caducidade ocorrerá quando (I) a empresa concessionária 

tiver sua falência decretada ou realizar uma fusão, cisão, incorporação, 

transformação, alteração do capital financeiro ou mudança no controle societário 

sem o prévio consentimento da Agência Reguladora; (II) realizar a transferência 

irregular do contrato; (III) deixar de cumprir o compromisso descrito no artigo 87 da 

mesma lei
98

; (IV) a decretação de intervenção até seja possível, porém se revele 

inconveniente, inócua, injustamente benéfica ao concessionário ou desnecessária. 

As diferenças com as previsões da Lei de Concessões são importantes e 

precisam ser pontuadas. 
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 Art. 114. A caducidade da concessão será decretada pela Agência nas hipóteses: 
I - de infração do disposto no art. 97 desta Lei ou de dissolução ou falência da concessionária; 
II - de transferência irregular do contrato; 
III - de não-cumprimento do compromisso de transferência a que se refere o art. 87 desta Lei; 
IV - em que a intervenção seria cabível, mas sua decretação for inconveniente, inócua, injustamente 
benéfica ao concessionário ou desnecessária. 
§ 1° Será desnecessária a intervenção quando a demanda pelos serviços objeto da concessão puder 
ser atendida por outras prestadoras de modo regular e imediato.  
§ 2° A decretação da caducidade será precedida de procedimento administrativo instaurado pela 
Agência, em que se assegure a ampla defesa da concessionária. 
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 Art. 87. A outorga a empresa ou grupo empresarial que, na mesma região, localidade ou área, já 
preste a mesma modalidade de serviço, será condicionada à assunção do compromisso de, no prazo 
máximo de dezoito meses, contado da data de assinatura do contrato, transferir a outrem o serviço 
anteriormente explorado, sob pena de sua caducidade e de outras sanções previstas no processo de 
outorga. 
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De início, logo no caput do artigo 114, da LGT, parece haver uma 

impropriedade, já que lá resta definido que “a caducidade da concessão será 

decretada pela Agência”. 

A inconsistência reside no fato do decreto ser ato de competência do 

chefe do Poder Executivo e não de qualquer Agência Reguladora. Assim, a 

competência atribuída pela LGT à ANATEL não pode prosperar diante de 

determinações constitucionais, sendo por essa razão necessário que, no caso de 

expedição de decreto declaratório de caducidade, isso seja feito por quem possui 

competência para tanto, que é o chefe do Poder Executivo. 

O inciso I, do mesmo artigo 114, também possui disposição distinta, ao 

prever que será caso de caducidade a decretação de falência do concessionário. 

Conforme será mais bem explorado, a falência, nos termos da Lei de Concessões, é 

causa autônoma de extinção do contrato de concessão. 

Dessa forma, ocorrendo a falência do concessionário, a concessão 

poderia ser extinta sem a necessidade de busca por via diversa, tal como propõe tal 

inciso, apresentado como solução para a falência do concessionária a decretação de 

extinção do contrato por caducidade. 

Para que seja possível a adoção da extinção direta do contrato de 

concessão de serviço de telecomunicação em razão da falência do concessionário, 

então é imperioso admitir que as disposições da Lei nº. 8.987/1995 sejam aplicadas 

subsidiariamente para esse setor específico de atuação. 

Se assim não for aceito, então será imperioso ao Poder Concedente, 

mesmo diante da falência do concessionário, dar início ao processo de caducidade, 

garantindo a ampla defesa do concessionário (art. 114, §2º, da LGT). 

Os incisos II e III, do artigo 114, da LGT, encontram correspondência no 

artigo 27 e 38, II, ambos da Lei de Concessão, respectivamente. 

O inciso IV, também do artigo 114 da LGT, por sua vez, apresenta 

hipótese nova para a declaração de caducidade, prezando pela economicidade ao 

afastar a realização de intervenção quando restar comprovado que essa não será 

capaz de corrigir as falhas existentes na prestação dos serviços. 

A proposição é válida, porém, há sempre a necessidade de restar 

comprovado de forma cabal que a intervenção não será capaz de sanar as 

irregularidades constatadas, já que a extinção do contrato é medida extrema, só 

cabendo em casos excepcionais. 
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2.4 RESCISÃO 

 

 

Essa forma de extinção assume características diversas do alcance de 

sua denominação quando transportada para o âmbito das concessões de serviços 

públicos. 

Usualmente a denominação rescisão é utilizada com gênero das 

extinções contratuais extraordinária, ou seja, aquelas que não as previstas 

originalmente como definidoras do termo final de um contrato, e é exatamente nesse 

sentido que ela é aplicada no artigo 79, da Lei nº 8.666/1993. Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro dedica um capítulo do seu livro Direito Administrativo ao instituto e sentencia 

que são três os tipos de rescisão: unilateral, amigável e judicial99. 

Mais elucidativo é Hely Lopes Meirelles em duas passagens: 

 

Casos, há, porém, em que se impõe a cessação antecipada do ajuste, através da 
rescisão, por culpa ou sem culpa de qualquer das partes, com ou sem indenização 
conforme a hipótese ocorrente. As formas e os motivos de rescisão podem ser os mais 
diversos, com distintas consequências [...] 
[...] 
Rescisão é o desfazimento do contrato durante sua execução. Assim sendo, pode 
fundar-se na inexecução do avençado, na superveniência de eventos que impeçam ou 
tornem inconveniente o prosseguimento do ajuste ou na ocorrência de fatos que 
acarretem seu rompimento de pleno direito

100
. 

 

Porém, para as concessões, o termo é dotado de significado próprio, 

passando a ser inserido como uma das formas de extinção anormais do contrato de 

concessão e não mais utilizado em seu sentido amplo. 

Como bem anotado por Antonio Carlos Cintra do Amaral, “a rescisão [no 

universo das concessões de serviço público] corresponde ao reverso da 

caducidade101”. Essa afirmação faz todo o sentindo na medida em que a rescisão 

acabou por ser resumida pelo artigo 39, da Lei nº 8.987/1995, como a forma de 

extinção do contrato de concessão, por iniciativa do concessionário, face ao 

descumprimento de norma contratual pelo Estado. 
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Na caducidade se opera justamente o contrário, é o Estado que “rescinde” 

o contrato por conta de inexecução contratual do particular. 

A semelhança entre as duas formas de extinção, considerando que uma é 

o espelho da outra, se encerra no aspecto conceitual e caracterizador das hipóteses, 

pois as formalidades são diferentes, como não poderiam deixar de ser, até porque o 

particular não possui a prerrogativa de instaurar um processo administrativo e 

tampouco de editar um decreto, requisitos essenciais à decretação de caducidade. 

Na rescisão deverá o concessionário buscar o reconhecimento de seu 

pleito pela via judicial, não lhe sendo permitida a paralisação da prestação de 

serviços sem a autorização do Poder Judiciário (art. 39, parágrafo único). Da mesma 

forma, não será extinto o contrato até que a justiça assim decida na ação própria 

para a finalidade proposta pelo interessado, e nela haja o trânsito em julgado (art. 

39). 

Portanto, até que o contrato seja extinto por força de decisão judicial, ele 

permanece produzindo seus regulares efeitos, devendo cada parte cumprir sua 

obrigação de forma escorreita. Para que a rescisão seja intentada, alguma das 

partes já não estará cumprindo com suas responsabilidades e, de toda forma, os 

descumprimentos vão se acumulando até que sejam resolvidos em indenização. 

Se o contrato continua vigente e emanando seus efeitos, só por essa 

razão o concessionário não estaria liberado do dever de prestar os serviços de 

forma adequada, porém, o artigo 39, parágrafo único, da Lei de Concessões 

reforçou esse entendimento ao expressar esse mandamento em lei, ou seja, 

impondo ao concessionário que preste o serviço de forma contínua até que decisão 

judicial determine a extinção do termo. 

E não foi só esse efeito que o referido artigo trouxe. Segundo palavras de 

Alexandre Santos de Aragão “o parágrafo único do art. 39 veda tout court a exceção 

do contrato não cumprido em razão do inadimplemento do por concedente102”, ou 

seja, impede que credor do cumprimento da obrigação contratual deixe de arcar com 

a sua parte. Assim, mesmo que o poder concedente não esteja agindo conforme 

pactuado, não poderá o concessionário assumir posição correlata, deixando de 

prestar os serviços ou parcela dele. 
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Aqui cabe abrir um espaço para tecer algumas considerações acerca do 

instituto da exceção do contrato não cumprido que é instituto típico do direito privado 

e que também encontra aplicação no direito público. 

A leitura do artigo 1.092 do atual Código Civil103 dispensa maiores 

conceituações sobre o significado da expressão, vez que é facilmente compreendido 

até por aquele que não é versado nas ciências jurídicas. 

Esse mesmo instituto foi reproduzido, com outras palavras, porém com o 

mesmo conteúdo jurídico, na norma expressa no artigo 85, XV, da Lei 8.666/1993, 

quando autoriza o particular a deixar de cumprir suas obrigações contratuais perante 

um ente público que estiver em mora com os pagamentos por prazo superior a 90 

(noventa) dias. 

Diversamente do que se encontra na Lei de Licitações, na Lei 8.987/1995, 

há uma limitação direta a exceção do contrato não cumprido estampada no artigo 

39, onde fica vedado ao particular deixar de prestar os serviços ainda que o Poder 

Concedente não tenha cumprido com suas obrigações, ou seja, impõe ao privado o 

ônus de suportar a desídia do ente público. 

Benedicto Porto Neto assim entende a questão: 

 

Ele [exceção do contrato não cumprido] não tem lugar, todavia na concessão de serviços 

públicos. 

A paralisação dos serviços pela concessionária não é comportada pelo ordenamento 

jurídico mesmo quando o poder concedente descumpra suas obrigações Sua 

inadimplência não pode afetar o direito dos usuários à fruição dos serviços. Nesta 

hipótese, a concessionária deve buscar junto ao Poder Judiciário a reparação dos 

prejuízos que suportou em razão da sua inadimplência (...).
104

 

  

Esse posicionamento trazido acima é o mais tradicional na doutrina, 

porém, existem posicionamentos dissidentes, os quais se revelam mais adequados 

e alinhados a situação fática. 

O primeiro autor a levantar a hipótese concreta contrária a literalidade da 

Lei foi Hely Lopes Meirelles que foi seguido por Alexandre Santos de Aragão105 e tal 

posicionamento já encontra respaldo no poder judiciário106, sempre apontando, de 
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maneira correta, para a possibilidade de descontinuidade da prestação dos serviços 

pelo concessionário quando esta se revelar extremamente penosa, face a desídia do 

Poder Público, significando riscos a própria existência do particular que não 

conseguirá manter suas atividades por muito mais tempo se seguir atuando sem 

receber a contrapartida devida pelo Estado. 

Evidente que nessas condições parece inevitável que o maior prejudicado 

acabe sendo o usuário que depende dos serviços públicos, pois é plausível supor 

que o Poder Público não terá condições de assumir os serviços e prestá-los de 

forma adequada, uma vez que nem suas obrigações contratuais estará cumprindo, e 

tampouco poderá contar com a atuação do concessionário que abandonará as 

atividades em prol da própria sobrevivência. 

É uma equação difícil e delicada que deve ser analisada e decidida pelo 

juiz em sede de medida judicial competente, mas, considerando que a titularidade 

dos serviços públicos é e sempre será – ao menos enquanto não for alterado o 

regime constitucional vigente – do Estado, caberá a esse adotar as providências que 

forem necessárias para garantir a execução dos serviços e sua disponibilização à 

população. Não é por outro motivo que será legítimo ao concessionário, ao 

apresentar a ação de rescisão de contrato de concessão, pleitear medida liminar que 

o abstenha da obrigação de continuar a prestar os serviços e, se verificado o real 

risco de prejuízo irreversível ou de difícil reparação ao particular, deverá o 

magistrado conceder o pedido. 

De eficácia quase nula será a sentença que decidir por rescindir o 

contrato de concessão em favor de um concessionário que já esteja falido. 

Ainda que não encontre respaldo judicial para deixar a prestação de 

serviços em sede liminar, poderá o concessionário abandonar a obrigação diante 

das mesmas condições que são indispensáveis para a concessão da medida 

judicial, porém, estará sujeito a ser ver diante de situações sui generis, qual seja, ter 

contra si iniciado processo de extinção do contrato de concessão por caducidade, 

pois, na letra fria da lei, estará incidindo justamente na conduta descrita no artigo 38, 

III, da Lei nº 8.987/1995. 

Não seria uma conduta leal da Administração Pública, caso essa esteja 

realmente em mora com o particular, entretanto, não compartilhando da mesma 

opinião do concessionário, ou seja, não entendendo ser descumpridora de qualquer 

obrigação contratual, tal ato poderá representar a legítima defesa do interesse 
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público. Como se vê, a linha que separa os reais detentores da razão é tênue e a 

situação prática deve ser analisada com muita cautela, até para que se evite o 

cometimento de injustiças. 

Em todo caso, ficará a cargo do judiciário definir quem é o detentor do 

direito. 

É nesse ponto que cabe também a indagação, e se, no decorrer da ação 

judicial de rescisão do contrato de concessão, o Poder Público quitar ou sanar as 

irregularidades por ele mesmo cometidas, restará prejudicada a medida judicial por 

perda de objeto? 

Apesar de significar uma carta em branco à Administração Pública parece 

não haver alternativa justificável para propugnar que a ação judicial deverá 

prosseguir de qualquer forma após seu início, ainda que o motivo que lhe deu 

origem não mais exista. A ação é proposta com o intuito específico de ver findado o 

contrato de concessão, por motivo de descumprimento de norma contratual pelo 

Poder Público, e, não havendo mais a situação sobre a qual se sustenta o pedido, é 

imperioso concluir que o intento do particular, ao menos quanto a rescisão 

contratual, também tende a ruir. 

Encerrar qualquer contrato administrativo antes do regular termo é ato 

extremo e assim deve ser interpretado e adotado, diante de situações excepcionais 

em que não se tenha alternativa que não a extinção. 

Resolvida a pendência, é lógico imaginar que a relação deverá tomar seu 

curso normal, mantendo a execução dos serviços concedidos a cargo da 

concessionária e a titularidade desses ao Estado. É natural também prever que a 

confiança na relação contratual restará abalada, porém, além da desconfiança 

recíproca, que nada interessa para os fins do contrato, nada mais uma parte terá 

contra a outra. 

Ainda no campo das suposições, há quem possa imaginar que, em 

decorrência lógica do que foi dito anteriormente, é lícito, e pode ser até cômodo, ao 

Poder Público simplesmente não cumprir com suas obrigações e aguardar que o 

concessionário pleiteie a rescisão judicial, somente arcando com a sua parte quando 

isso ocorrer, visando evitar que tenha contra si uma decisão desfavorável. Seria uma 

situação absurda e fatalmente inserida no campo da má-fé da Administração Pública 
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na condução do negócio, porém, dentro dos limites legais e contra a qual não possa 

intentar nada o concessionário senão indenizações, inclusive por danos morais107. 

Partindo para o tema das indenizações no âmbito da rescisão, é fato 

incontestável que essas são cabidas em favor do concessionário. Se a rescisão, 

quando pensada na órbita das concessões de serviços públicos, somente se dá pela 

inexecução contratual por parte do Poder Público, é certo que a concessionário fará 

jus a ser indenizada pelos danos que a conduta do agente público lhe causou. É a 

máxima jurídica das indenizações, aquele que causar dano a outrem, tem o dever de 

repará-lo. 

Quanto a isso – indenizações no caso de rescisão – a lei não dedicou 

qualquer palavra, mas diante do arcabouço jurídico que envolve a questão é mais do 

que reconhecido que o concessionário deverá ser indenizado pelos investimentos 

em bens ainda não amortizados ou depreciados, condição básica do artigo 36 da lei 

sob análise, também por qualquer outro custo que tenha tido, além dos lucros 

cessantes a serem calculados proporcionalmente ao que já prestou do serviços e, 

como não poderia ser diferente, pela parcela do contrato que o Estado descumpriu. 

Nota-se que a sistemática das indenizações no caso de rescisão é muito 

similar àquele comentado na hipótese de encampação, mas aqui se soma o 

descumprimento do Poder Público no montante do quantum indenizatório. 

 

 

2.5 ANULAÇÃO 

 

 

A Lei nº 8.987/1995 reservou ao artigo 35, V, a previsão sobre a extinção 

do contrato de concessão, por anulação, e só. Não há, ao longo de todo o texto 

legal, nenhuma outra menção ao instituto, ao sentido que pretende(ia) dar a ele ou 

quanto ao procedimento para a sua formalização. 
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Assim, só é possível crer que a ele deve ser atribuído o tratamento geral 

da matéria de anulação de ato administrativo e da licitação, temas consagrados pela 

doutrina jurídica. 

Para conceituar o instituto, vale a definição de Antonio Carlos Cintra do 

Amaral: “Uma das modalidades de extinção do ato administrativo por outro ato 

administrativo é a anulação108”. 

Outra forma de extinção do ato administrativo pela modalidade anulação é 

através da via judicial, sendo que o mesmo autor também reconhece, como não 

poderia ser diferente, essa possibilidade109. 

Procedendo dessa forma, a anulação “é o ato declaratório através do 

qual, [...], a Administração reconhece a ineficácia de um ato110”, importa afirmar, “a 

anulação do contrato administrativo deverá ser decretada pela Administração 

Pública, caso o mesmo[sic] tenha sido celebrado com vício jurídico, 

consequentemente, desconforme à lei111”. 

A anulação será cabível nas hipóteses em que restar identificada a 

ocorrência de alguma ilegalidade ou irregularidade, seja na fase licitatória, seja na 

formalização do contrato e poderá ser declara pela própria Administração ou pelo 

Poder Judiciário, a depender de quem identificou o vício e pretende ver o ato 

anulado. 

Se for a própria Administração Pública, poderá declarar a extinção por 

intermédio de outro ato administrativo, como já visto, isso em decorrência da 

autotutela de que é dotada. A possibilidade é pacifica e assentada na doutrina e 

também no entendimento jurisprudencial expresso pela Súmula 473, do Supremo 

Tribunal Federal112. 

Essa declaração de anulação, que ocasionará a extinção do contrato 

administrativo, nesse caso o de concessão, não poderá ser realizada sem prévio 
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processo administrativo para apurar o suposto vício, oportunizando também que o 

particular se manifeste, tudo em observância ao devido processo legal administrativo 

e ao contraditório e ampla-defesa. 

Por outro lado, caso a irregularidade jurídica seja notada pelo particular 

ou por qualquer terceiro, não atuando a Administração Pública, poderá esse se valer 

do Poder Judiciário para ver anulado o ato defeituoso ou viciado. O acesso ao 

judiciário, a inafastabilidade desse e a jurisdição una são previsões constitucionais 

que dão sentindo a argumentação. 

A Lei nº 4717/1965, que regula a ação popular, estabeleceu no artigo 4º, 

III, a possibilidade de ingresso de qualquer um do povo de ação popular visando a 

declaração de nulidade de ato ou contrato de concessão, mas lhe deu alcance 

pequeno ao limitar nos itens “a”, “b” e “c”, as hipóteses de cabimento. De certo tal 

providência se relaciona com o sistema de concessão existente a época, diverso do 

atual que foi moldado pela Lei nº 8.987/1995, ou seja, editada exatos 30 anos depois 

da 4717/1965. 

As relações entre Estado e particulares se intensificaram e se 

modificaram ao longo desse período, assumindo contornos muito mais complexos 

nos dias de hoje, motivo pelo qual tais limites não devem ser levados as últimos 

consequências, deixando em aberto a possibilidade de análise por parte do Poder 

Judiciário de qualquer causa que possa levar a anulação do contrato de concessão. 

Essa atuação do Judiciário, não será restrita aos casos da lei e pode 

inclusive alcançar o ato que decretou a nulidade de algum outro, anulando a 

anulação, como bem observou Cintra do Amaral113, porém há uma ressalva a ser 

feita. 

A anulação de contrato administrativo por ato unilateral da Administração 

Pública não se efetiva em ajustes contratuais com características de privados dos 

quais a Administração seja participante, somente se operando nos contratos 

tipicamente administrativos. Sendo assim, nos contratos privados da quais a 
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Administração Pública for parte, também somente o Poder Judiciário poderá 

decretar a anulação114. 

Focalizando na rescisão de contrato de concessão por anulação, as 

possibilidades e os momentos em que podem ter ocorrido os vícios são muitos, 

sendo preferível, para efeitos de melhor compreensão do tema, separar em duas 

etapas: vícios ocorridos antes da fixação do contrato e aqueles que se passam na 

formalização do contrato. 

Na primeira etapa são consideradas as ilegalidades ou irregularidades 

cometidas ainda na fase de licitação, que é prévia a todo contrato de concessão. 

Elas, as irregularidades, podem ter ocorrido em qualquer uma das fases da licitação 

e, considerando que essa é um processo formal, ou seja, que impõe a obediência 

restrita aos termos e formas impostas pela lei, qualquer desvio é passível de dar 

causa à anulação. 

Nesse sentido, sendo anulada a licitação que deu origem ao contrato, 

anulado também terá de ser esse último. Esse é o conteúdo do artigo 49, §2º, da Lei 

nº 8.666/93. 

Portanto, é possível que o nenhum problema tenha havido com o contrato 

em si, muito menos na qualidade da prestação dos serviços, mas, terá esse que 

anulado vez que aquilo que lhe deu sustentação, cabe dizer, condições de validade 

e existência, não foi um ato jurídico perfeito, livre de qualquer irregularidade. 

Por outro lado, o inverso, nesse caso, não é verdadeiro. A anulação do 

contrato por razões de problemas na sua formalização não importam, 

necessariamente, na anulação da licitação. Essa terá sido plenamente válida e terá 

produzido seus efeitos, porém, para efeitos práticos, terá tido pouca importância, já 

que o contrato a qual ela deu origem não mais existirá. 

E a anulação de contrato por vício na sua formalização é justamente a 

segunda etapa referida, sendo aquela ocorrida entre o encerramento da licitação e a 

fixação do contrato. 

O contrato de concessão possui certas cláusulas que são consideradas, 

por lei, como essenciais para sua formalização. Não é por outro motivo que se 

dedicou o capítulo 1.2 desse trabalho a verificar cada uma das cláusulas tidas como 

fundamentais. A irregularidade na formalização de alguma delas repercute no tema 
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central do estudo que é a extinção do contrato de concessão, os efeitos dela e as 

alternativas jurídicas que se apresentam após o termino do ajuste. 

A verificação das cláusulas essenciais do contrato de concessão é 

assunto pouco explorado pela doutrina, porém capaz de causar transtornos 

irreversíveis ao pacto. Todas essas cláusulas estão discriminadas no artigo 18 da 

Lei de Concessões e devem ser observadas atentamente na fixação do termo 

contratual, sob risco de anulação do contrato de concessão. 

As causas de extinção do contrato concessão de serviço público por 

anulação são essas e não guardam qualquer relação com a forma ou qualidade na 

prestação de serviços. Se a irregularidade não for de caráter jurídico, mas de 

execução contratual, então não é admissível a extinção por anulação, devendo ser 

enquadrada em uma das outras modalidades de extinção contratual. 

É nesse ponto que ela se diferencia de todas as outras, pois enquanto se 

refere a qualidade jurídica do ajuste, as demais guardam relação com o objeto da 

contratação e sua execução, salvo no caso de falência ou extinção da 

concessionária, modalidade que será verificada no próximo tópico. 

Quantos aos efeitos da extinção por essa modalidade, embora haja vozes 

dissonantes115, a maior parcela da doutrina caminha para a compreensão de haver o 

direito de perceber indenização aquele que for prejudicado pela decisão de anular o 

contrato. Normalmente os atos que precedem o contrato de concessão, bem como 

sua redação, são elaborados pelo Poder Público, motivo pelo qual, em geral, as 

falhas somente poderão ser imputadas a esse e geram o dever de indenizar o 

particular por todos os danos que ele houver experimentado e também ressarci-lo 

pelos gastos que tiver tido até a extinção da avença. 

Geralmente a situação será resolvida da forma do parágrafo anterior, 

contudo, é possível que atuação viciada e ilegal tenha sido originada em conluio 

entre os agentes do Estado e o privado interessado no contrato, portanto, ao revés 

da lei, afastando, nessas condições, o dever de indenizar a quem quer que seja. É 

preciso concluir que além da demonstração dos efetivos danos é necessário que 

atuação do privado tenha se dado dentro dos limites da boa-fé. 
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O artigo 59 da Lei nº 8.666/1993 também trata dos efeitos da anulação do 

contrato, indicando ele se opera retroativamente (ex tunc), desconstituído todos os 

atos realizados posteriormente a ocorrência do ato viciado e também os efeitos 

desses atos últimos, cumpre dizer, retorna a situação ao status quo ante da 

assinatura do contrato. 

Mas é no parágrafo único do meso artigo 59 que está a ressalva que 

justifica o dever de indenizar: 

 

Art. 59, Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever 
de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em 
que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa. 

 

A disposição é de clareza solar e não comporta outras interpretações. 

Embora não seja efetivamente um prejuízo, a questão dos lucros cessantes aqui 

também se faz presente e, para os fins de estabelecer o dever de indenizar, deve se 

considerar que esses valores deverão ser incluídos no montante de indenização. 

Desenhado esse quadro fica de certa forma aparente a existência de 

grande semelhança, apenas no que se refere aos efeitos do ato, entre a 

encampação e a anulação. Ambas são promovidas pela Administração Pública, sem 

que a causa seja conduta do concessionário e geram o mesmo dever de indenizar, 

partindo da mesma base de cálculo do valor indenizatório, qual seja, os valor dos 

bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, o reembolso dos gastos, a 

indenização do pelos prejuízos causados e também os lucros cessantes. É por essa 

razão que qualquer consideração que tenha sido feito em relação a uma, ressalte-se 

que somente em questões de efeitos que geram, também se aplica a outra. 

 

 

2.5.1 Causas impeditivas da declaração de anulação em contratos administrativos 

 

 

A extinção de um contrato administrativo por anulação somente se opera 

em casos excepcionais e extraordinários, não se tratando, portanto de regra. 

A discussão sobre o tema envolve uma séria e conceitos jurídicos postos 

e há muito aceito sem contestação. Esse é o caso da anulação, por exemplo. 
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É tradicional a proposta de que, identificado ato ilegal, esse deverá, 

obrigatoriamente, ser anulado e junto com ele também se vão todos os efeitos que 

ele produziu, direta ou indiretamente. É precisamente a ideia de fazer a situação 

retornar ao estado anterior a edição do ato, como se ele nunca tivesse existido, 

pouco importando se a sua existência fora benéfica, ainda que viciada, ou não. Ou 

ainda, se sua retirada do universo jurídico e do cotidiano realmente trará mais 

vantagens do que desvantagens. 

É ilegal ou foi produzido em desconformidade com a lei, e se tratando de 

vício insanável, tem de ser anulado, é o que afirmar a doutrina tradicional. 

Mas por vezes o ato irregular pode ter representado mais benesses do 

que prejuízos ou gerado expectativas legítimas por parte de contratados que 

estejam de boa-fé. Nesses casos haverá um embate entre dois princípios jurídicos 

que podem ser considerados inafastáveis, o da legalidade e o da segurança jurídica. 

Pode-se propor que as expectativas legítimas estariam reparadas por via 

de indenização, sendo um dos efeitos da anulação do contrato, porém, para 

algumas situações a própria lei já apresenta a solução, dando favorecimento à 

segurança jurídica. 

É o que se extraí do artigo 54, da Lei nº 9487/1998 (Lei do Processo 

Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal): 

 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

 

A forma de resolver o impasse escolhida pelo legislador foi através do 

estabelecimento de prazo decadencial do direito de anulação de atos 

administrativos, impondo duas condições para a sua verificação, “desde que 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários” e que não haja má-fé das partes 

envolvidas. 

Para que não restem dúvidas sobre o sentido buscado pela lei, é preciso 

verificar que o artigo 53 da mesma lei estabelece, expressamente, que a anulação é 

devida em caso de vício de legalidade e ainda no §2º, do artigo 54, conceitua o 
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direito de anular como “qualquer medida da autoridade administrativa que importe a 

impugnação à validade do ato”116. 

Na linha daqueles que defendem a prevalência da segurança jurídica 

sobre a legalidade, cabem os ensinamento de Toshio Mukai e de Adilson Abreu 

Dallari: 

 

[...] em homenagem ao princípio da certeza e segurança jurídica do Direito, atos 
administrativos, após decorrido tempo razoável, não podem mais ser anuladors, ainda 
que ilegais, nem ex tunc, nem ex nunc

117
. 

 
Segurança jurídica, estabilidade nas relações jurídicas, boa-fé e proteção da confiança 
legítima, tudo isso se soma militando em favor da impossibilidade da anulação do ato 
administrativo após o decurso de prazo razoável

118
. 

 

Para as concessões de serviços públicos, ao menos as promovidas pela 

Administração Pública Federal, dificilmente se encontrará óbices ao reconhecimento 

da decadência do direito de anulação, salvo nas próprias condições 

predeterminadas pela lei. 

Isso porque, quando a lei se refere a efeitos favoráveis aos destinatários 

cria uma situação peculiar na prestação dos serviços públicos, pois, a princípio, eles 

se destinam a população em geral, porém, nas concessões, há uma relação 

contratual intermediária, fixada entre o Poder Público e um particular. 

Então, os destinatários, no caso das concessões de serviços públicos, 

serão sempre dois, o particular que executará os serviços e que obteve esse direito 

após participar da licitação e formalizar o contrato de concessão, que são 

justamente as duas etapas onde poderá ter sido verificado o ato viciado, e também 

os usuários de serviços públicos, que são os próprios destinatários do objeto do 

contrato. 

O concessionário terá o justo interesse no lucro e os usuários na 

prestação do serviço de forma adequada e ambos se beneficiam do processo de 

concessão. Lembre-se que a declaração de extinção do contrato não guarda 

qualquer relação com a qualidade da prestação dos serviços ou da execução e 

cumprimento dos termos contratuais, aliás, pressupõe-se que esses estão 

                                                             
116

 Sobre requisitos de validade do ato administrativo, v. Direito Administrativo, de Celso Antonio 
Bandeira de Mello. 
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 DALLARI, Adilson Abreu. Segurança Jurídica e Anulação do Contrato Administrativo. In Marco 
Túlio Bottino (org).  Segurança Jurídica no Brasil. São Paulo: RG Editores, 2012. P. 21. 
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 MUKAI, Toshio. O Princípio Geral da Certeza e Segurança Jurídica e o Direito Administrativo. In 
Marco Túlio Bottino (org).  Segurança Jurídica no Brasil. São Paulo: RG Editores, 2012. P. 202. 
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plenamente satisfatórios e regulares, pois, caso contrário, poderia dar ensejo a 

extinção por uma das outras forma estabelecidas em lei. 

Nesse panorama, não há hipótese do ato que viciou a concessão não ter 

ocasionado efeitos favoráveis aos destinatários, como propõe a lei. A execução 

regular de um contrato de concessão sempre gera benefícios a todos os envolvidos. 

Se houver contrariedade de outra ordem que não vício jurídico, a extinção deverá 

ser imposta por meio da encampação, que é destinada ao atendimento ao interesse 

público. 

Quanto ao prazo legal necessário para a decadência, de cinco anos, 

também não representa impeditivo para sua aplicação nas concessões que, 

normalmente se dão por prazo muito superior a esse. As parcerias público privadas - 

PPPs não poderão sequer ser promovidas por prazo inferior ao de cinco anos. 

A solução apresentada pela lei se mostra razoável e merecedora de 

elogios, sendo provida de lógica ao condicionar a decadência do direito de anulação 

a verificação dos efeitos que o ato viciado produziu. Se benéficos, deverão ser 

mantidos, se não, que sejam excluídos do meio jurídico. 

É, portanto, a decadência do direito de anular uma das causas 

impeditivas de extinção do contrato de concessão pela modalidade anulação. 

A outra causa impeditiva tem origem mais próxima a efeitos práticos do 

que requisitos jurídicos. É a impossibilidade de anulação de contrato já cumprido. 

A hipótese foi levantada por Antonio Carlos Cintra do Amaral, em recente 

publicação de parecer119 de sua autoria, onde a consulta formulada era exatamente 

sobre essa (im)possibilidade. 

O primeiro argumento favorável à impossibilidade de anulação de contrato 

já cumprido é lógica, uma vez que não é possível extinguir uma coisa que já está 

extinta. 

Se com o cumprimento do contrato, seja ele por prazo ou por objeto, a 

extinção já tiver sido operada, seria irracional propor que sobre aquilo que não existe 

mais seja aplicada nova forma de extinção, a anulação, que é justamente uma 

modalidade de extinção. 

                                                             
119

 CINTRA DO AMARAL, Antônio Carlos. Anulação de contrato já cumprido. Alteração de método 
construtivo e alteração de objeto contratual. Faturamento direto à contratante, efetuado por 
subcontratada. Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 2, n. 4, jul./dez. 
2013. Disponível em: <http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=97046>. Acesso em: 
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Ou ainda, partindo da premissa que a declaração de nulidade possui 

efeitos ex tunc, que tudo retroagisse até o momento do ato irregular, para então, a 

partir daí, declarar-se algo que já havia sido feito, que é a extinção do contrato. 

 Sob o prisma jurídico, o mesmo autor ainda apresenta outros argumentos 

contrários a anulação de contrato já cumprido, defendendo que essa feriria os 

preceitos jurídicos da razoabilidade, economicidade e boa-fé. 

A ideia é válida e a conclusão correta. Não é possível a anulação de 

contrato já cumprido. 

A primeira e a segunda causa impeditiva de anulação do contrato de 

concessão por vezes podem se complementar, pois é possível, ainda que verificada 

a existência de vício em contrato já cumprido, que a decadência do direito de anular 

já tenha ocorrido, sendo que a impossibilidade de anulação será dada pela primeira, 

mesmo que também seja afeita a segunda. 

Mas ambas não se confundem totalmente na medida em que a segunda é 

mais ampla que a primeira. 

Na decadência a lei impôs algumas condições que se não observadas 

impedem a sua ocorrência, além da restrição existente em razão da regra ser 

aplicada somente em âmbito federal, sendo preciso a verificação individual de 

existência de mandamento semelhante ou idêntico na esfera de outros entes 

federativos. 

A impossibilidade de anulação de contrato já cumprido independe das 

mesmas condições impostas pela decadência, sendo verificada independente de 

outro requisito ou do âmbito de competência da lei, sendo então mais ampla e de 

alcance maior. 

Mais algumas palavras ainda precisam ser escritas sobre a temática 

desse tópico em razão do peculiar posicionamento de Carlos Ari Sundfeld. Longe de 

apresentar causas impeditivas à anulação de contrato administrativo, ele sustenta 

que a declaração dessa, por ato unilateral, não é uma prerrogativa da Administração 

Pública, ou seja, quem deverá fazer a análise valorativa quanto a existência ou não 

de nulidade é o Poder Judiciário: 

 

Devo analisar, então, se esse poder [de anular contrato administrativo por 
ato unilateral] existe para a Administração nos casos de contrato de 
concessão. Minha opinião a respeito é negativa. Segundo entendo, depois 
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de celebrado, o contrato de concessão só pode ser anulado por decisão 
judicial

120
. 

 

E mais adiante: 

 

[...] a Lei de Concessões é ainda mais enfática do que a Lei de Licitações 
ao negar à Administração a prerrogativa de anular unilateralmente contratos 
de concessão. Logo, esse poder não existe relativamente a esses 
contratos

121
. 

 

Assim fica claro que o autor não nega a possibilidade de anulação do 

contrato de concessão, mas prega que essa medida cabe somente ao judiciário. 

A argumentação posta por ele é baseada em omissões da lei, tanto da de 

licitações quanto a de concessões, pois ambas apresentam a hipótese de extinção 

do contrato administrativo por anulação, porém, não detalham a forma como a 

medida deve ser adotada e tampouco, ao definirem as prerrogativas da 

Administração Pública (as cláusulas exorbitantes), apontam para o poder específico 

de promover a anulação por ato unilateral. 

Tal posicionamento não se revela o mais adequado. Em que pese 

realmente não haver o descritivo em lei é preciso destacar que a anulação do 

contrato não necessariamente decorre da existência de ilegalidade nele próprio, 

podendo ter a origem na licitação que supostamente lhe deveria dar pressuposto de 

validade. 

Isso também não importa em reconhecer que a existência de qualquer 

irregularidade no processo licitatório será causa automática de anulação do contrato, 

sendo preciso considerar a possibilidade de convalidação do ato, a posteriori. 

Portanto, a causa da anulação pode não recair diretamente sobre o 

contrato, mas mesmo assim causar sua extinção por consequência indireta, por 

decorrência lógica, pois desaparecido requisito fundamental para sua 

fundamentação o contrato também teria que ser expurgado do meio jurídico, salvo 

nas condições que foram expostas anteriormente. 

Assim, ainda que a lei não diga propriamente sobre a anulação de 

contrato administrativo, é certo que à Administração Pública é guardada a 
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prerrogativa de anular seus próprios atos por decorrência da autotutela 

administrativa, podendo ela anular atos ilegais que orbitem a esfera dos contratos 

administrativos e que possam ocasionar a necessidade de anulação dos próprios 

contratos. 

Ora, se a Administração Pública pode anular atos, desde que viciados, 

que impactem na validade do contrato administrativo e que demandem, por via 

lógica, a posterior anulação do próprio contrato, não possui razão não reconhecer 

que ela também possa extinguir o contrato, unilateralmente, por anulação sem 

necessidade de recorrer ao judiciário para que esse reconheça a existência dessa 

correlação entre o ato anulado e a validade ou impossibilidade de manutenção do 

contrato. 

É certo que se não houver a ligação entre o ato anulado e o contrato é 

permitido a qualquer interessado que, aí sim, ingresse em juízo visando a 

desconstituição do ato administrativo que anulou o contrato por ausência de 

pressupostos legais, tal qual a motivação adequada, por exemplo. 

Aliás, o artigo 49, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 é textual ao reconhecer que a 

anulação da licitação induz à do contrato. Então, ainda que seja sustentado que a 

Administração não pode anular o contrato, se ela anular a licitação inicial, algo 

expressamente permitido pelo caput do mesmo artigo 49, terá consequentemente 

anulado o contrato. Seria necessário que, após anular a licitação, a Administração 

Pública demandasse ao judiciário visando o cumprimento da lei, ou seja, a 

declaração de anulação do contrato? A reposta deve ser negativa. 

Presente os requisitos necessários para que seja identificada causa de 

nulidade de contrato administrativo, terá o Poder Público a prerrogativa de declará-lo 

nulo, sem necessitar se socorrer ao Poder Judiciário. 

Como comentado anteriormente, o poder de declarar a nulidade de 

contrato de forma unilateral somente não se fará presente nos ajustes de 

características privadas, os quais a Administração faça parte não como detentora do 

interesse público, oportunidade onde também estarão afastadas as prerrogativas 

especiais de que é dotado o Poder Público, colocando-o, para fins desse tipo de 

ajuste, em parâmetro de igualdade com o particular. 

O reconhecimento da decadência do direito de anular elimina de forma 

cabal as questões referentes a anulação indireta, pois naquele o direito de anular o 

ato em si é o que decai. Se o ato não puder ser declarado nulo, ele permanece 
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produzindo efeitos e, portanto, justificando tudo a que deu origem ou sustentação 

para existência. 

Concluindo, se o ato é nulo, não tendo operado a decadência ou o 

contrato sob o qual esteja incidindo seus efeitos ainda esteja em vigor, cumpre dizer, 

não tenha sido extinto por qualquer outra forma, possui a Administração Pública o 

dever de anular o contrato, podendo fazê-lo de forma unilateral. 

 

 

2.6 FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 

 

A última modalidade de extinção de concessão de serviço público descrita 

na lei é a falência ou a extinção da concessionária e falecimento ou incapacidade do 

titular, no caso de empresa individual. 

De plano é preciso destacar que nem toda a redação do artigo 35, VI, da 

Lei de Concessões é aplicável às concessões propriamente ditas havendo parcela 

do artigo que somente é cabível somente às permissões. 

O artigo 2º, II, delimitas as concessões estabelecendo que essas somente 

serão outorgadas à pessoas jurídicas. Logo, na prática, não é possível a extinção de 

concessão por falecimento ou incapacidade do titular, sendo essa parte afeita as 

permissões que não possuem qualquer restrição quanto a característica do 

permissionário. 

É por essa razão que somente se versará sobre a situação de falência ou 

extinção da concessionária de serviço público. 

Atualmente é na Lei nº 11.101/2005 que se encontram as disposições 

referentes a falência, estando essa em vigor e não havendo nada que obste a sua 

incidência sobre as concessionárias de serviços públicos, vez que são empresas 

privadas, também não sendo dedicadas a essas nenhum regime especial. 

A decretação de falência é procedimento complexo sobre o qual não 

serão dedicados maiores comentários já que isso não faz parte do escopo desse 

trabalho e certamente também não caberia dentro desse, mas, para efeitos de 

modalidade de extinção de contrato de concessão, importa saber que a decretação 

de falência implica, necessariamente, na extinção do contrato de concessão. 
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E não é só pelo conteúdo do artigo 35, VI, de Lei de Concessões que se 

pode chegar nessa conclusão, pois há na própria Lei de Falência dispositivo com a 

mesma previsão (artigo 195, da Lei nº 11.101/2005). 

O raciocínio definido pela lei, que leva ao fim do ajuste, decorre da 

presunção de incapacidade do concessionário em prestar serviços que são 

considerados primordiais, vez que nem o próprio negócio conseguiu manter. 

Além disso, ao recair sob a égide da falência o concessionário fatalmente 

perderá um dos requisitos de habilitação para fins de licitação, sendo essa causa de 

extinção de contrato administrativo. É por esse motivo que mais correto estaria o 

legislador se tivesse mantido a previsão de extinção por falência juntamente com a 

razão de decretação de caducidade prevista no artigo 38, IV, que possui o mesmo 

alcance, causa e efeito. 

Assim, ainda que o artigo 35, VI, não existisse, a extinção da concessão 

em razão da decretação de falência se operaria da mesma forma, porém com 

fundamentação no artigo 38, VI, por se tratar exatamente de perda de condições 

econômicas e operacionais para manter a prestação dos serviços adequados. 

A falência somente é reconhecida se de fato houver a perda de condições 

econômicas regulares do privado e tem como efeito a retirada do controle da 

empresa do poder do empresário. 

Para que a extinção se ocorra não basta o mero pedido de falência, é 

preciso que, após o processo adequado, esse seja reconhecido e decretado pelo 

Poder Judiciário. Cumprida essa etapa, extinto automaticamente também estará o 

contrato, podendo essa decretação ser feita na mesma sentença que julgou 

procedente a falência, nos moldes do artigo 99, da Lei de Falências, ou, caso o juízo 

assim não proceda, ficará a cargo da Administração Pública declará-la tão logo tome 

conhecimento do fato. 

Extinta a concessão, serão decorridos todos os efeitos desse 

acontecimento, como a reversão de bens e, ao menos temporariamente, a retomada 

da execução dos serviços diretamente pelo Poder Público. A questão do tempo em 

que os serviços permanecerão a cargo do ente público pode variar por diversos 

motivos, como a tomada da decisão política, a opção por nova concessão, o tempo 

necessário para que uma nova licitação seja concluída, tudo isso pois a decretação 

de falência não é ato previsível e esperado, sendo seguro afirmar que a 

Administração Pública não estará preparada para a retomada que se procederá, 
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sendo obrigada a exercê-la, ainda que via planos emergenciais, em prol da 

continuidade do serviço público. 

De qualquer forma, terá ainda a obrigação de indenizar o falido pelos 

bens que eventualmente não tiverem sido amortizados ou depreciados, vindo esse 

valor a fazer parte do levantamento dos ativos da massa falida. 

É certamente um fardo pesado para a Administração Pública que 

reassumirá obrigações às quais não pretendia, pois se não fosse assim não teria 

promovido a concessão, e ainda terá que pagar indenização àquele que deu causa a 

situação. 

A extinção da concessionária é a segunda forma de extinção do contrato 

de concessão prevista no mesmo artigo, sendo que a sua ocorrência é lógica. 

Se não existe mais a empresa, obviamente ela não poderá mais prestar 

os serviços, que por sua vez, não comportam a mesma medida, ou seja, não podem 

simplesmente deixar de serem prestados. Dessa forma, como o titular dos serviços 

públicos é o Estado, ele terá que reassumir a responsabilidade e garantir a 

continuidade da prestação dos serviços. 

Mas sobre o encerramento do contrato em razão da extinção da pessoa 

jurídica uma questão surge quando a situação é posto sob o plano da prática. 

Ela se refere ao momento em que deve ser determinada a extinção do 

contrato. Ela se opera somente a após a extinção do contratado ou é automática 

juntamente com a dissolução da empresa? Ou ainda, ela pode ser determinada de 

antemão diante da perspectiva de extinção da pessoa jurídica? 

A dúvida é pertinente e os efeitos jurídicos distintos a depender da 

resposta que seja adotada.  

Em assumindo que é possível a extinção automática de contrato 

administrativo, por razões fáticas, independente de declaração, decretação ou de 

decisão judicial, então a segunda resposta deverá ser adotada como correta. Assim, 

a Administração nada fará até ter conhecimento da efetiva extinção do 

concessionário e, consequentemente, do contrato, de forma independente de sua 

atuação.  

Ao contrário, se imprescindível a manifestação daqueles que possuem 

poderes para tal, somente após isso sendo possível reconhecer a extinção do 

contrato de concessão, então surgem duas resposta possíveis, mas resta resolver o 
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momento em que essa manifestação pode ocorrer, se antes ou somente depois da 

efetiva extinção do particular. 

A prudência e a cautela, conceitos que pouco tem de jurídicos, 

recomendam que, sendo certa a futura extinção do concessionário, que a 

Administração Pública adote todas as providências necessárias para garantir a 

continuidade da prestação dos serviços, evitando interrupções e não protelando 

situação ao qual já se tinha conhecimento de forma antecipada. 

  De outro turno, segundo a lei, o que dá causa à extinção do contrato é 

justamente a extinção do contratado, sendo assim, sem que essa ocorra, aquele 

também não pode se efetivar em razão da ausência de pressuposto válido. 

É sabido que uma empresa não se finda de um momento para o outro, 

havendo diversas etapas a serem cumpridas até que a ato de dissolução possa ser 

levado ao registro competente e passe a ter validade jurídica perante a terceiros. 

Nesse ínterim é dado à Administração a prerrogativa de atuar de forma 

cautelar, adiantando-se ao ato de desconstituição da empresa privada e preparando 

a assunção dos serviço tão logo essa deixe de existir, porém, não lhe será permitido 

a declaração de extinção da concessão, sob esse argumento simplesmente porque 

lhe faltará motivação valida. 

Em que pese todos os “considerandos” que possam ser apontados como 

justificadores do ato de extinção da concessão faltará aquele que é indispensável 

para o enquadramento do fato ao que prevê a lei, que é a real extinção da pessoa 

jurídica. Sem que essa tenha acontecido, não se verificará a hipótese legal e 

qualquer fundamentação que se apresente não será suficiente para dar razão ao ato 

de extinção. 

Disso não decorre assumir que a Administração deverá adotar uma 

postura passiva e simplesmente aguardar o desenrolar dos fatos para, depois de 

verificada a extinção, adotar as providencias necessárias para reassumir a 

prestação dos serviços. 

Não há impedimentos para que a Administração Pública se planeje a 

prepare as ações que colocará em prática tão logo seja extinta a concessão, aliás, é 

mais do que recomendável que ela justamente faça isso. 

As duas formas de extinção descritas no artigo sob comento 

compartilham, além do mesmo dispositivo, efeitos semelhantes quando de sua 

decretação.  
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Em ambos os casos a extinção terá decorrido de fato que deve ser 

imputado ao concessionário, como nas hipóteses de decretação de caducidade. 

Desta forma, fica dispensada a necessidade de pagamento de indenização prévia e 

também por lucros cessantes, restando apenas aquela proposta pelo artigo 36, da 

Lei de Concessões que versa sobre os bens não amortizados ou depreciados. 

 O pagamento de indenização nos casos de extinção da empresa 

concessionária importa em certo problemas sobre o quesito formal pois 

tecnicamente a empresa já não mais existirá, tendo sido liquidada por completo e 

todos os seus ativos repartidos entre os sócios, porém, depois de deixar de existir – 

pois somente assim será possível a extinção da concessão por essa modalidade – 

ainda fará jus a receber uma possível indenização pelos bens repassados ao Poder 

Público. Cabe assim aos sócios ou proprietários anteverem essa situação e 

estabelecerem a forma pela qual será a repartição dos haveres. 

 

 

2.6.1 A impossibilidade de adoção da recuperação judicial ou extrajudicial para as 

concessionárias de energia elétrica 

 

 

Ainda no tema de falência de concessionária de serviços públicos, a Lei 

nº. 12.767/2012, em seu artigo 18, entendeu por bem afastar das concessionárias 

prestadoras de serviço público de energia elétrica a possibilidade de se utilizarem 

dos institutos da recuperação judicial ou extrajudicial. 

Isso não importa assumir que não seja possível que uma concessionária 

de energia elétrica não possa falir, sendo afastadas delas, no entanto a adoção de 

medidas capazes de protelar essa ocorrência, como são a recuperação judicial ou 

extrajudicial. 

É preciso reconhecer que os institutos não se confundem, possuindo 

procedimentos e finalidades distintas, todas elas reguladas pela Lei n. 11.101/2005, 

e, a rigor, a Lei de Concessões somente atribuí como causa de extinção da 

concessão a efetiva falência do concessionário, não havendo, naquela legislação, 

qualquer impedimento para que uma empresa privada que esteja em processo de 

recuperação judicial ou extrajudicial, continue sendo a prestadora de serviços 

públicos. 
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Entretanto, o legislador preferiu adotar regime diferente àquelas empresas 

que são prestadoras de serviços de energia elétrica, limitando alguns direitos que 

elas eventualmente possuiriam caso não fossem concessionárias de serviços 

públicos. 

Retiradas dessa condição de prestadoras de serviços públicos, ou seja, 

extinta a concessão, a empresa poderia se valer então dos plenos direitos a buscar 

a sua recuperação pelas vias legais existentes, o que, em última análise parece algo 

impossível de ocorrer uma vez que, se a causa da extinção for realmente a 

decretação de falência, então o falido não poderá mais recorrer a medida de 

recuperação judicial ou extrajudicial, razão pela qual resta inócua a parte final do 

mesmo artigo 18. 

De toda forma a parte final do artigo seria dispensável, pois, de início, é 

taxativo ao fixar que as concessionárias de energia elétrica não podem recorrer às 

medidas de recuperação dispostas na Lei de Falências, porém, sendo extinta a 

concessão por qualquer motivo, essas mesmas empresas não se enquadrariam na 

figura do sujeito a quem a limitação legal se aplica, pois já não seriam mais uma 

prestadora de serviço público de energia elétrica. 

Para além dessa particularidade, a mesma Lei nº. 12.767/2012 também 

reservou tratamento diferenciado às medidas a serem adotadas pós decretação da 

extinção do contrato de concessão de serviços de energia elétrica no caso de 

falência da empresa prestadora dos serviços. 

Entretanto, o tratamento dispensado pela Administração Pública nessa 

hipótese, será o mesmo que em caso de declaração de caducidade da concessão 

de serviço público de energia elétrica, tema que foi tratado no capítulo 2.3.1 e que, 

para evitar repetições, não será replicado. 
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3. DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

 

Após a efetiva extinção das concessões de serviços públicos, diversas 

opções estarão diante do Poder Público para que essa decida como será a 

prestação dos serviços a partir do término do ajuste contratual. 

Essa decisão, que terá de ser tomada pelo representante da 

Administração Pública, no caso o Chefe do Poder Executivo, estará envolva em 

temas de origem política, jurídica e econômica. Para os fins desse estudo será dado, 

por razões óbvias, maior destaque aos aspectos jurídicos da questão, reconhecendo 

desde já que, na maior parte das vezes, a verificação das alternativas jurídicas 

servirá como base inicial para configurar um panorama geral sobre as possibilidades 

que são dadas, e permitidas pela legislação vigente, ao detentor do poder decisório, 

sendo que o exame valorativo será baseado nas outras duas vertentes que incidem 

sobre a decisão. 

Significa compreender que o direito, não somente para o caso de 

concessões, mas em âmbito geral, é a ciência que delimita a abrangência da 

imaginação humana, determinando previamente o que pode e o que não pode ser 

feito, deixando campo restrito para a criatividade. 

Portanto, não é no estudo jurídico que se encontrará a resposta definitiva 

para tomada de decisões, salvo quando o direito restringir as opções a apenas uma. 

Nessa situação, a resposta será dada e justificada pela mesma ciência, a jurídica. 

Quando as possibilidades forem várias e todas encontrarem respaldo no 

sistema jurídico vigente, então se faz necessária a conjugação do direito com outras 

ciências, como a econômica ou a política, por exemplo, atribuindo à elas o peso de 

indicar e justificar de maneira coerente a escolha por uma alternativa em detrimento 

de outra. 

É precisamente o que ocorre nos momentos prévios ou subsequentes à 

extinção de um contrato de concessão. Por via jurídica, é possível sustentar a 

existência de até quatro caminhos diferentes que se apresentam como alternativa 

face o fim, ou a proximidade deste, do ajuste contratual de concessão. São eles: 
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a) A Assunção da execução dos serviços públicos diretamente pelo 

Estado; 

b)  A realização de nova licitação para concessão dos serviços; 

c) Em algumas hipóteses de encampação, a extinção do contrato será 

dada pela “desafetação” do serviço público, retirando desse a 

caracterizadora publicista e, portanto, o extraindo do regime 

obrigatório de disponibilização pelo Poder Público definido pelo artigo 

175, da Constituição Federal, o que autoriza, por exemplo, a 

contratação do mesmo objeto por intermédio de contrato 

administrativo comum. 

d) A manutenção da concessão via prorrogação do contrato existente; 

 

A alternativa do item “a” já foi tratada no item 2.1.2, sendo a regra geral. 

Ainda que não haja decisão alguma por parte do agente competente a providência 

se opera. 

Cumpre relembrar, a assunção dos serviços antes concedidos pela 

Administração é um dos efeitos da extinção da concessão, devidamente anotado no 

artigo 35, § 2º, da lei que disciplina sobre a matéria. 

Quanto ao item “b”, ele será explorado em capitulo próprio vez que a 

depender da modalidade de extinção que se deu na concessão anterior, as 

condições da licitação e do contrato futuro também podem sofrer impactos e ensejar 

providências diferentes daquele que pretende se tornar um concessionário de 

serviço público. 

No item “c” resta assentada possibilidade que foi tema de considerações 

em capítulo anterior, mais especificamente o 2. Naquela oportunidade foi dito que 

essa não pode ser confundida com uma forma de extinção, simplesmente porque a 

decretação do encerramento antecipado do contrato deverá se dar por razões de 

interesse público, conjugado com critério de razoabilidade e economicidade, o que 

enquadra a alternativa exatamente nos moldes da encampação, sendo essa a forma 

de extinção adequada e cabível para a situação. 

A desafetação ou desaparecimento formal do objeto da concessão, 

portanto, não é uma modalidade de extinção, mas pode ser um fato a ensejá-la. 

Sendo determinada ou não a antecipação do término contratual, nessa hipótese, não 

caberá ao Poder Público promover nova concessão, pois não sendo mais o serviço 
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tido como público, não pode ele ser objeto de concessão, logo, restará inviabilizada 

qualquer outra opção do Estado face ao encerramento do contrato, podendo, 

quando muito, realizar a contratação dos serviços por intermédio de licitação 

promovida com o intuito de fixar contrato administrativo comum de prestação de 

serviços ou obra pública, não mais destinados a usuários de serviços públicos e 

remunerados diretamente pela Administração. 

Finalmente o item “d” que dá nome a esse capítulo e que será tema 

principal dele. 

Essa alternativa é atualmente a mais discutida e também, provavelmente, 

a mais discutível delas, sendo que a compreensão de sua extensão e/ou 

possibilidade passa através da verificação de disposições constitucionais, infralegais 

e até contratuais, sendo necessário cotejá-las para que se encontre o regime jurídico 

que envolve o assunto. 

O ponto de partida da análise pormenorizada sobre a real possibilidade 

de ser promovida a prorrogação de um contrato de concessão será, como tem que 

ser, a própria Constituição Federal. 

A base constitucional autorizadora das concessões de serviço público 

está contida no artigo 175, da Constituição Federal, sendo esse sempre o primeiro a 

ser verificado quando se estiver tratando do assunto. No caput a referência sobre a 

forma em que será dada a concessão de serviço é expressa através da sentença 

“sempre através de licitação”, que, numa leitura isolada, poderia representar o 

encerramento da discussão, sepultando o assunto já que a promoção de licitação é 

pressuposto fundamental no processo de concessão. 

A princípio, realmente o é, e não se pode dar em concessão serviço 

público sem a realização de prévia licitação, porém, a ressalva está contida no 

parágrafo único, I, do mesmo artigo que dispõe:  

 

Art. 175, 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; (grifos e negritos nossos) 

 

A previsão que possibilita a prorrogação de contrato de concessão foi 

inserida em âmbito constitucional, e assim, não se pode utilizar de parte da 

Constituição para negar a existência daquilo que ela própria estabelece na 
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sequência. O dispositivo colacionado acima não é fruto de emenda ou de qualquer 

outra invencionice que se possa supor para fazer contar algo na Constituição, tendo 

sido ele promulgado juntamente com a própria carta magna e irradiando seus efeitos 

sobre o ordenamento infraconstitucional desde então, não podendo ser ignorado. 

Em que pese a necessidade de licitação para a concessão – conceito que 

é estendido a todos os contrato firmados pela Administração Pública e que só 

poderá ser dispensada em hipóteses expressas em lei - prevista na Constituição, a 

mesma lei também autoriza a possibilidade de prorrogação dos contratos de 

concessão, estabelecendo ainda que caberá a lei infraconstitucional definir o que o 

legislador entendeu por bem definir como “caráter especial” tanto do contrato quanto 

da prorrogação desse. 

A escolha do vocábulo “especial” tem sentido razão de ser, pois se 

disciplinará na lei sobre o instrumento jurídico instituidor do repasse da prestação de 

serviços públicos à um  particular que, durante grande período de tempo deverá 

atender a população e entregar um serviço adequado. 

A previsão constitucional atribuiu essa especialidade tanto ao contrato 

quando a prorrogação, não fazendo distinções entre ambos. A lei também não disse 

que a prorrogação será algo excepcional ou extraordinário, mas deixa clara que 

devem ser definidas regras objetivas sobre o instrumento, ou seja, não se pode 

admitir que as prorrogações possam ser feitas da forma que o gestor público bem 

entender, devendo submeter-se as disposições da lei. 

A especialidade de que foram dotados o contrato e a sua prorrogação 

decorrem do próprio objeto deles e do caráter de ambos, que não devem ser 

assimilados a procedimentos comuns. Quanto a prorrogação, a previsão também faz 

entender que somente poderá ser compreendida dentro do mesmo âmbito de 

situações especiais, ou seja, diferenciadas. 

Marçal Justen Filho não compartilha da mesma opinião sobre o tema. 

Para o autor, a necessidade de realização de licitação é inafastável, sob pena de 

violação da indisponibilidade do interesse público e o princípio da isonomia, 

potencializado pela longa duração que costumam ter os contratos de concessão, o 

que permitiria a ocorrência de várias alterações no cenário que estava posto na 
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licitação inicial, situação que somente será resolvida e verificada qual a melhor 

opção diante da realização de novo certame122. 

Ele encerra suas críticas à possibilidade de prorrogação decretando que 

essa infringiria ainda o princípio da moralidade e ao interesse público propriamente 

dito, condição agravada pela perspectiva de decisão discricionária pela prorrogação 

ou não a ser adotada no momento oportuno123. 

Parte dos argumentos cai por terra com a colocação do parágrafo único 

do artigo 175, da Constituição Federal, no debate, pois esse autoriza a prorrogação, 

reconhecendo que, em certas hipóteses e atendendo a algumas condições, ela pode 

se revelar vantajosa. Tanto é assim que determinou que lei específica seja criada 

para ditar o regramento necessário a instituição da prorrogação no âmbito dos 

contratos de concessão. 

Esse é o mandamento constitucional que se efetivou com a criação da Lei 

nº 9.074/1995, que estabelece normas para prorrogação dos contratos de 

concessão, dentre outras providências. Ainda que se possa criticar as soluções 

trazidas pela lei ou a forma com que ela foi estruturada, é fato que ela está em vigor 

e, até que sejam promovidas alterações, se é que serão, esse é o texto normativo 

que deve ser seguido. Cabe ao debate doutrinário as especulações sobre como 

deveria ser ou o que necessita de mudanças no campo legislativo, mas até que as 

propostas ideológicas se efetivem, nada serão além de ideias. 

 Mais adiante serão dedicados maiores comentários sobre a lei citada, 

seja em momentos especialmente dedicados à ela e também por inserções que 

serão feitas ao longo do texto, quando oportuno, mas por hora, para que os 

argumentos e a estruturação do trabalho não se percam, o assunto principal será 

retomado, com a demonstração da viabilidade jurídica da prorrogação dos contratos 

de concessão. 

Ainda no campo das normas, resta descartar que, ao lado do tema 

concessões, nos demais contratos administrativos firmados com base na Lei nº 

8.666/93, a prorrogação deles é instituto amplamente aceito e utilizado pela 

Administração Pública, havendo disposições específicas sobre a possibilidade nos 

artigos 57, I e II, e §§ 1º, 2º e 4º, disciplinando diferentes situações e impondo os 

                                                             
122

 FILHO, Marçal Justen. Concessões de Serviços Públicos – Comentários às Leis 8.987 e 9.074, de 
1995. São Paulo: Dialética, 1997. P. 270/271. 
123

 Idem. P. 403/404. 
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limites à prorrogação. Talvez essa seja a principal diferença e a que cause maior 

rejeição às prorrogações no contrato de concessão, a falta de uma legislação clara, 

concisa e objetiva, pois a Lei nº 9.074/1995 certamente não cumpre esse papel, 

tendo sofrido, desde a sua criação, diversos vetos e alterações que reduziram sua 

incidência e também seu rigor técnico. 

A aceitação de um tema tende a ser maior quando sua compreensão é 

mais fácil e suas regras mais bem definidas, o que definitivamente não é o caso das 

prorrogações de concessões. Primeiro é discutida a sua legalidade, algo que já 

restou superado pelos argumentos expostos, restando definir como ela se opera. 

A crítica sobre o aspecto discricionário da decisão de prorrogar ou não o 

um contrato de concessão também não deve prosperar. 

Em diversas oportunidade se afirmou que o contrato de concessão é 

firmado por tempo extenso, o que, certamente, dificulta o estabelecimento de 

parâmetros objetivos para que a prorrogação seja considerada a hipótese mais 

viável ou não. 

É leviano afirmar que é possível estabelecer desde o momento de 

instauração do primeiro processo licitatório as necessidades que se apresentarão no 

período subsequente de 20, 30 ou 40 anos, que é o prazo que normalmente é 

estabelecida uma concessão de serviços públicos no Brasil. No máximo se farão 

estudos com estimativas e expectativa que, tal e qual uma previsão do tempo, pode 

ou não se confirmar. 

O estabelecimento de critérios objetivos para a prorrogação tem também 

outro inconveniente, se esses forem previstos na licitação ou no contrato inicial, 

sendo atendidas as condições, a prorrogação deixará de ser uma faculdade e se 

tornará um direito do concessionário, algo que se mostra inconveniente e limitador 

da atuação do Poder Público. Indubitavelmente essa discussão se apresentaria ao 

final do contrato caso a Administração optasse por encerrá-lo e o concessionário 

tivesse cumprido todos os pré-requisitos necessários à prorrogação do contrato, 

opondo a questão de atos vinculados contra atos discricionários. 

Assim, a estipulação de critérios objetivos ainda na licitação ou contrato 

original não se revela como medida mais adequada, seja por inviabilidade de 

exatidão na precisão daquilo que de fato importante no futuro e também por 

representar o risco jurídico da prorrogação deixar de ser uma opção da 

Administração para se tornar um direito do concessionário o que na prática faz sumir 
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o mecanismo e institui a duração do contrato por prazo ainda maior, servindo a 

previsão de prorrogação como maquiagem de parcela do tempo que perdurará do 

contrato. 

As prorrogações de contrato de concessão também não podem se tornar 

completamente subjetivas e sem qualquer tipo de regramento ou limitador, pois se 

assim fosse a Constituição não teria definido a necessidade de criação de lei para 

disciplinar o assunto.  

Ter como critério a prestação do serviço de forma adequada também não 

se revela correto, pois essa já é requisito de cumprimento obrigatório por parte do 

concessionário sendo que, no descumprimento dessa responsabilidade o contrato 

poderá caducar, se extinguindo antes do prazo, portanto, sequer atingindo o 

momento de realização da ponderação entre as vantagens e as desvantagens da 

prorrogação. 

Resta então a possibilidade de imposição de critérios formais e 

limitadores às prorrogações. É o que é defendido como meio mais adequado e 

suficiente para dar atendimento a lei, deixando a cargo do Poder Executivo a 

decisão sobre prorrogar ou não o contrato, dentro dos contornos autorizados pela 

lei, sempre com base em critérios técnicos, econômicos e políticos, inclusive. 

Claro que toda a justificativa e motivação apresentada para a tomada de 

decisão em prol da prorrogação deverá ser coerente e se revelar realmente a mais 

adequada ao caso, mas isso não retira a característica discricionária dela. Sendo 

essa decisão discricionária, difícil restará a realização do controle do Poder 

Judiciário sobre ela, sendo possível essa atuação quando verificado que os motivos 

que deram base a opção pela prorrogação não forem verdadeiros ou a forma 

adotada não foi correta ou ainda que extrapolou o permitido por lei, é dizer, o 

controle do judiciário se limitará ao plano da legalidade. 

  Assim, estabelecer previamente a licitação e ao contrato a possibilidade 

de prorrogação ditando sua forma, por quantas vezes o contrato poderá ser 

prorrogado, por quanto tempo, sob que condições - revisão de tarifas; realização de 

reengenharia financeira para excluir do cálculo parcelas dos serviços que já tenham 

sido concluídos e amortizados, em especial no caso de concessão precedida de 

obra; realização de ajuste financeiros visando uma eventual redução de tarifas...124 – 

                                                             
124

 No caso de opção de reengenharia financeira ou outra forma de alteração do valor final da tarifa 
não há possibilidade de alteração das condições econômicas e financeiras do contrato inicial, porém, 
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é uma alternativa válida, que não criará objeções à própria Administração Pública 

caso, no momento oportuno, decida por não prorrogar o contrato. 

A adoção de providências como as sugeridas dará também atendimento à 

determinação contida no artigo 23, XII, da Lei nº 8.987, que estabelece como 

cláusula essencial de um contrato de concessão aquela que determine as condições 

para a prorrogação do contrato, ou seja, sem que haja menção expressa às 

condições para prorrogação em um contrato de concessão é possível pleitear sua 

anulação por ausência de cláusula essencial. É possível até que a cláusula que trate 

de prorrogação em determinado contrato de concessão preveja que tal providência 

não caberá para o contrato especifico, não sendo aceitável a omissão completa do 

termo em relação ao assunto. 

Assim fica formado o tripé autorizador da possibilidade de prorrogação do 

prazo de duração de um contrato de concessão, havendo previsão constitucional 

sobre o tema, norma infralegal regulamentado a questão e ainda a obrigatoriedade 

de previsão contratual que molde a prorrogação ao caso concreto. 

Ainda que as bases jurídicas existentes sejam sólidas, não significa 

estabelecer que a prorrogação de contratos de concessão deverá ser tomada como 

regra, sendo também preciso considerar que, não ser a medida ordinária, não 

implica necessariamente em ser proibido. Nesse caso, a exceção foi prevista em lei, 

permitindo a utilização do instrumento quando cabível e necessário. 

A forma dependerá do caso concreto e da situação que estiver posta 

quando da proximidade de encerramento do contrato de concessão por decurso de 

prazo. Não é possível propor a prorrogação de contrato que tenha sido, ou esteja em 

vias de, ser extinto por uma das modalidades de extinção extraordinárias. Se houve 

a necessidade de extinção antecipada do pacto certamente é porque não havia 

possibilidade da manutenção deste, sendo inimaginável a prorrogação. 

Portanto, desde que bem definidos os parâmetros, limites e condições 

para a prorrogação e sendo esses atendidos, nada mais afeito ao direito poderá 

obstá-la, restando ao competente para tomar a decisão avaliar a situação posta, no 

                                                                                                                                                                                              
mantida as mesmas bases percentuais é possível que sejam excluídas do montante que forma essa 
equação parcelas referentes a investimentos já realizados e amortizados, estabelecendo novo valor 
final de tarifa considerando o novo prazo de prorrogação, com os serviços que continuarão a ser 
efetivamente prestados, mantidos os mesmos parâmetros financeiros previstos inicialmente, o que 
não importa reconhecer que o valor monetário final será exatamente o mesmo. O que se mantém 
inalterado é a correlação econômica entre investimentos, prazo, amortização e lucro. 
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momento oportuno, valorando segundo critérios de razoabilidade e adequação da 

medida. 

Definida a questão da possibilidade de prorrogação do contrato de 

concessão, cabe ainda, no intuito de reforçar a argumentação, trazer a tona dois 

ensinamentos de Hely Lopes Meirelles que são definitivos sobre o assunto: 

 

Essa extensão de vigência [prorrogação do contrato], nos contratos que se 
extinguem pelo prazo, é admitida em nosso Direito sem licitação desde que 
prevista expressamente no edital e no instrumento original

125
. 

 
Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta 
prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão 
de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, 
expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço

126
. 

 

As palavras do autor supracitado são definitivas e precisas sobre o 

assunto, confirmando aquilo que foi exposto. 

Não havendo mais nada a tratar quanto a legitimidade da prorrogação de 

do prazo em contrato de concessão, serão verificadas algumas hipóteses em que o 

instrumento é aplicável bem como requisitos constantes em lei específicas e 

destinadas a certos setores. 

 

 

3.1 HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

 

Nesse subcapítulo serão tratadas algumas das hipóteses em que o 

contrato de concessão pode ou até mesmo deve ser prorrogado. Anteriormente foi 

afirmada a possibilidade de prorrogação, fazendo-se a ressalva que seria de suma 

importância que essa possibilidade de prorrogação não passasse disso, uma 

possibilidade, cabendo ao agente público responsável a decisão da continuação ou 

não do pacto contratual mediante critérios de conveniência, oportunidade e 

legalidade. 

Porém, em algumas hipóteses, mormente aquelas em que o desequilíbrio 

contratual foi causado por alguma ação ou omissão do Poder Concedente, é 
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possível defender que a prorrogação deixa de ser uma decisão discricionária do 

Concedente e passa a ser uma obrigatoriedade deste com a finalidade de sanar a 

irregularidade existente, reequilibrar o contrato, retornando-o ao curso ordinário e 

então retomar para si o poder decisório quanto uma prorrogação ordinária do 

contrato. 

Cumpre nesse ponto dividir as hipóteses de prorrogação dos contratos 

em dois grandes grupos, as ordinárias e as extraordinárias. 

No primeiro caso estarão inseridas as prorrogações que ocorrem em um 

contrato que tenha seu curso de cumprimento seguido a risca, sem qualquer fator 

interno capaz de limitar ou influenciar na decisão de prorrogação. O que importa 

afirmar, a prorrogação ordinária só se dará nos contratos que atinjam seu termo 

final, sem que haja qualquer desequilíbrio econômico ou financeiro. 

Por outro lado, podem ser enquadradas como prorrogações 

extraordinárias aquelas que sejam aplicadas relativamente aos contratos de 

concessão que estejam em condições extraordinárias, ou seja, fora da normalidade, 

quando for atingido o termo final. 

Em qualquer das formas de prorrogação, é primordial que o termo final, o 

prazo contratual, tenha sido atingido, diferenciando-se as situações pelas condições 

em que ele foi atingido. Se no momento do termo final não houver mora de nenhuma 

das partes do contrato em relação a outra, então se estará diante de possibilidade 

de prorrogação contratual ordinária e, ao contrário, havendo algum débito de um em 

relação ao outro, então ocorrerá a prorrogação extraordinária. 

Embora a questão da prorrogação extraordinária dependa da existência 

de mora de uma parte em relação a outra, é mais correto propor que invariavelmente 

o débito será do Poder Concedente com o concessionário de serviço público, isso 

porque, em sendo ao contrário, cabe justamente ao concedente adotar ou fazer o 

particular adotar medidas para sanar a irregularidade constatada, sendo ainda 

plausível a ocorrência da extinção extraordinária da concessão, o que afastaria por 

completo a qualquer possibilidade de prorrogação contratual. Não se confunde a 

extinção contratual extraordinária127 com a prorrogação extraordinária, sendo 
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inclusive a ocorrência da primeira excludente da possibilidade de prorrogação 

contratual por qualquer forma. 

Além desse aspecto, a grande diferença entre as duas espécies de 

prorrogação (ordinária ou extraordinária) reside na incidência de fatores de 

discricionariedade na decisão sobre a prorrogação, pois enquanto nas prorrogações 

ordinárias caberá ao Poder Concedente, dentro de certos critérios, definir se 

prorrogará o contrato ou não, nas prorrogações extraordinárias fica afastado esse 

poder do ente estatal, tornando-se verdadeira obrigação deste a concessão da 

prorrogação contratual em favor do concessionário até que o contrato volte ao seu 

status normal de pleno equilíbrio e com ambas as partes tendo dado pleno 

cumprimento às suas obrigações. 

Restabelecido esse patamar de normalidade no cumprimento do contrato 

é então novamente dado ao Poder Concedente o poder discricionário de efetivar a 

prorrogação ordinária ou não do contrato de concessão. 

Tecida essas considerações iniciais e assentadas algumas premissas, 

resta verificar certas condições da prorrogação, bem como a principal hipótese de 

prorrogação contratual extraordinária. 

 

 

3.1.1 A prorrogação do contrato com o mesmo concessionário 

 

 

O título de item deve ser tomado como uma frase afirmativa, pois é 

inimaginável a ocorrência de uma prorrogação contratual com pessoa, ente, 

entidade, empresa ou concessionário diverso daquele que originalmente firmou o 

pacto. 

Se assim for, estaremos diante de um novo contrato, vez que nova parte 

irá se responsabilizar pela realização objeto, ainda que sob as mesmas condições 

que eram aplicadas ao anterior. Se mudarem os integrantes do pacto, alterada 

estará a relação contratual até então vigente. 

Além disso, por diversas vezes já foi exposto que, em matéria de 

concessão de serviços públicos, essa deve obrigatoriamente ser precedida por uma 

licitação. Assim, somente aquele que se sagrou vencedor do certame terá 
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legitimidade para prestar os serviços como se a própria Administração Pública fosse, 

não podendo ser substituído aleatoriamente por outro particular. 

Se for necessária a troca do concessionário por outro, torna-se 

indispensável a realização de nova licitação com essa finalidade. 

A figura da prorrogação não pode ser confundida, e tampouco 

desvirtuada, para dar margem a realização de uma subconcessão (§1º do art. 26, da 

Lei 8.987/1995) ou para transferência da concessão (art. 27, da Lei 8.987/1995).  

Enquanto na subconcessão o que se pretende é a transferência parcial do 

objeto da concessão para nova concessionária, a transferência implica na outorga 

total do objeto a novo prestador de serviços públicos. No primeiro caso a Lei é 

expressa ao determinar a necessidade de licitação, enquanto para o segundo a Lei 

foi omissa. 

De qualquer forma, não é razoável pensar que é necessária licitação para 

repassar parte da concessão e que para sua transferência completa essa seria 

dispensada. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico não permite 

conclusão diversa que não seja a obrigatoriedade de licitação para ambos os 

casos128. 

A prorrogação, por sua vez, não guarda qualquer relação com os dois 

institutos comentados anteriormente, tratando apenas de uma forma de continuidade 

de existência no tempo de um contrato que, do contrário, restaria extinto. 

De maneira bem singela e direta, Marcia Walquíria Batista dos Santos 

apresenta um conceito de prorrogação de contratos administrativos: 

 

10.3 Prorrogação 

- Conceito: é o prolongamento de vigência do contrato com o mesmo 

contratado e nas mesmas condições.129 

 

É importante destacar que ao elaborar esse conceito, a autora estava 

tratando dos contratos administrativos de forma ampla e geral, porém, no caso das 

concessões nem sempre será possível que a prorrogação se dê nas mesmas 

condições, em especial nas concessões que forem precedidas de obras públicas. 
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E a razão é óbvia, pois enquanto na primeira licitação havia a previsão da 

construção ou edificação de obra nova ou de reformas, no momento da prorrogação 

é de se supor que tais obrigações já tenham sido cumpridas, restando somente 

prestação dos serviços. 

Sendo assim, no momento da prorrogação da concessão o que deve ser 

mantido são as premissas básicas relativas ao serviço público prestado, o que 

corresponde exatamente ao objeto do contrato, bem como a equação econômica 

financeira inicial, descontado os custos das amortizações já realizadas. 

Disso não implica dizer que não possa haver uma negociação entre ente 

público e o privado para que haja uma repactuação nos valores envolvidos, de forma 

a beneficiar o usuário, sendo até recomendável que o Poder Concedente assim 

proceda caso, após realização de seus estudos sobre as razões para prorrogar ou 

não o contrato, identifique a possibilidade de alguma vantagem para o usuário que é 

o destinatário final dos serviços. 

Não se ignora que a proposição seja polêmica e comporte discussões, 

uma vez que, se é possível aferir novas vantagens pela via negocial, também é 

plausível imaginar que a realização de nova licitação seria um instrumento hábil para 

fomentar o alcance das melhorias contratuais imaginadas ou buscadas pelo Poder 

Público. 

Ainda no campo da lógica, o que pesa a favor da manutenção da uma 

mesma concessionária por um prazo além do previsto inicialmente é a sua expertise 

na prestação de serviços. Ora, se o particular tem prestado o serviço de forma 

adequada durante um considerável lapso temporal, também é inegável que esse 

detém o conhecimento e experiência necessária para continuar a fazê-lo, sem 

ofertar riscos aos usuários e à qualidade dos serviços prestados. 

De toda maneira, é indispensável o sopesamento dos prós e contras de 

uma eventual prorrogação, sendo impossível negar sua possibilidade diante das 

previsões Constitucionais e infralegais existentes e também ignorar a necessidade 

de que ela seja realizada com o mesmo concessionário. 
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3.1.2 Da necessidade de prévia previsão legal e/ou contratual autorizadora da 

prorrogação da concessão 

 

Outro pré-requisito básico para que se possa sustentar a hipótese de 

prorrogação do contrato de concessão é que exista previsão expressa no termo 

contratual autorizando a medida e, quando for o caso, previsão de condições ou 

requisitos mínimos para que se possa considerar uma eventual prorrogação. 

Reforce-se, ainda que estejam previstas condições mínimas para a 

prorrogação, essas nunca poderão significar um direito do concessionário a 

prorrogação caso cumpra com os requisitos. Há que se evidenciar que a decisão 

será tomada em tempo futuro, considerando as condições que se apresentarem ao 

final do contrato, sem qualquer vinculação direta que possa representar uma 

obrigatoriedade em prorrogar o contrato por parte da Administração Pública. 

Não seria por outro motivo, que não a obrigatoriedade de previsão prévia, 

que a própria Lei de Concessões, no artigo 23, XIII, fizesse a exigência, como 

cláusula essencial do contrato de concessão aquela que verse sobre as condições 

da prorrogação do pacto. 

Cabe, mais uma vez, destacar que não se está estipulando as condições 

que são necessárias para a prorrogação contratual, mas sim a determinação sobre 

quais serão os limites da prorrogação caso ela ocorra. 

Apenas a título exemplificativo, seria estipular que uma eventual 

prorrogação de contrato não poderia exceder um determinado prazo máximo ou que 

somente é possível a prorrogação por uma única vez. Em outras palavras, seria 

estabelecer limites à prorrogação que eventualmente venha a ser pactuada. 

Uma condição que parece evidente, mas por precaução será destacada, 

é que será imprescindível a vontade do particular em permanecer como 

concessionário do serviço concedido, uma vez que não existe qualquer 

obrigatoriedade deste em aceitar uma prorrogação, ainda que o Poder Concedente 

assim deseje. 

Logo, será lícito a qualquer das partes recusarem uma prorrogação 

contratual, sem que isso tenha qualquer outra repercussão no universo jurídico, 

salvo para Administração Pública que terá que promover nova licitação para definir 

um novo concessionário de serviço público, caso não pretenda prestar o serviço 

público de maneira direta. 
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3.1.3 A prorrogação da concessão como forma de manutenção da equação 

econômica financeira do contrato 

 

 

Em linhas anteriores já restou bem demonstrado que a principal garantia 

que possui um particular concessionário de serviço público, em relação ao Poder 

Público, é a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Essa 

previsão é constitucional e insuperável. 

Contudo, tão importante quanto estabelecer as garantias e proteções é 

dar meios para que elas se efetivem. De nada adianta criar direitos e obrigações se 

não houver meios de exercê-los. 

Na atual Lei de Concessões, em especial no capítulo que trata da 

extinção da concessão, restou assentado o que seria um modelo ideal, ou seja, para 

casos excepcionais – as extinções extraordinárias, em especial a encampação e a 

caducidade – a questão dos direitos da concessionária seria resolvida em 

indenização monetária, a ser paga previamente a retomada dos serviços pelo Poder 

Concedente. Seria uma forma adequada, a princípio, pois previa solução para o 

caso de uma extinção que se desse de maneira alheia a tradicional. 

Porém, no modelo imaginado pela Lei, a forma ordinária de extinção 

contratual, através do prazo, seria sempre perfeita, não comportando qualquer tipo 

de desvios e, portanto, não merecedora de qualquer tipo de tratamento para o caso 

de restar constatada alguma pendência contratual ao final do seu prazo. 

Não é o que tem ocorrido na prática logo nos primeiros contratos de 

concessão firmados sob a égide da legislação atual e que já atingiram seu termo 

final130, uma vez que na maioria deles há alegação da existência de pendências da 

Administração Pública com o concessionário. 

Desta forma, diante das questões práticas que se apresentaram ao longo 

do tempo, bem como da lacuna legal identificada, cabe ao operador do direito 

encontrar meios para solucionar o problema posto. E a resposta está na própria Lei, 

exigindo apenas que se faça uma leitura sistemática, e até lógica, dela. 
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Se a Lei de Concessões prega que na ocorrência de uma extinção 

contratual anormal – ou extraordinária - há o dever de pagamento da indenização de 

forma prévia131 e há a constatação da existência de pendências quando alcançado o 

termo final do contrato, então se estará diante de uma situação anormal, logo, o 

mesmo raciocínio deve ser aplicado, sendo imposto o dever de indenizar para que 

se efetive o fim do contrato. 

E se não houver o pagamento prévio da indenização devida? Então o 

contrato não será encerrado e deverá permanecer em vigor até que todo o débito 

seja quitado, o que poderá ser feito de duas formas: (I) pagamento da indenização 

ou (II) prorrogação do contrato por tempo suficiente para a amortização completa 

dos investimentos. Eros Grau já propôs essa mesma solução em momento 

anterior132. 

A primeira alternativa não possui qualquer desdobramento e também 

prescinde de maiores explicações. Já a prorrogação do contrato é justamente o 

tema principal desse item e a medida que deve ser adotada pelo Poder Concedente 

caso esse não realize, previamente, o pagamento da indenização devida. 

Essa hipótese é, provavelmente, o exemplo mais claro daquilo que se 

denominou de prorrogação extraordinária, pois é justamente a situação em que o 

Poder Público deixa de ter a opção de prorrogar ou não contrato e passa a ter de 

fazê-lo, uma vez que não deu pleno cumprimento a suas obrigações contratuais. 

Evidentemente que essa conclusão somente encontrará guarida caso as 

causas do desequilíbrio contratual não possam ser imputadas a álea ordinária do 

risco do negócio, alternativa que afastaria qualquer obrigação do Poder Concedente 

com o particular concessionário de serviço público. 

 Porém, não sendo assim, o cumprimento das obrigações do ente estatal 

com o particular não é uma faculdade, é sim um verdadeiro dever! 

Embora seja comum reconhecer certos poderes excepcionais que são 

atribuídos ao Estado numa relação contratual, em detrimento do ente privado, e 

assim tem que ser em função das previsões normativas existentes e, em especial, 

pela representatividade de que é dotada a Administração Pública, isso não implica 

assumir que ela detenha o total controle da relação e que possa fazer o que bem 
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entender e da forma como entender. Há que se lembrar que as relações foram 

firmadas sob a égide do Estado de Direito, dotado de diversos regramentos e 

também onde impera o ideal da segurança jurídica, princípio assim apresentado por 

Rafael Valim: 

 

Mas não basta a certeza quanto à norma aplicável para se assegurar o 

princípio da segurança jurídica. Nem é preciso dizer que nada significaria a 

previsibilidade se as projeções que dela decorrem e que norteiam a ação do 

administrado pudessem ser desfeitas, a qualquer tempo, pelo Estado. É de 

rigor, portanto, que à previsibilidade oferecida pela certeza se acresça a 

estabilidade do Direito, de molde a assegurar os direitos subjetivos e as 

expectativas que os indivíduos de boa-fé depositam na ação do Estado. É 

sob tal prisma que tradicionalmente se aborda o princípio da segurança 

jurídica no Direito Brasileiro, mais especificamente em relação à 

estabilidade das relações jurídicas válidas involucradas pelos institutos do 

direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, 

da CF.
133

 

 

Não é por outra razão que ao particular são dadas as proteções e 

garantias que somente em um Estado de Direito se poderia encontrar, senão evitar 

mandos e desmando de um Estado absoluto. 

Há que se considerar ainda que possa haver quem sustente que, em não 

havendo um consenso sobre a existência do desequilíbrio ou mesmo quanto ao 

montante financeiro necessário para solucioná-lo, a questão deva ser levada o 

Poder Judiciário, o que está de todo o correto, desde que, até que se tenha uma 

decisão definitiva, o controle sobre os bens e a própria prestação dos serviços 

permaneça com o concessionário como forma de garantia. 

Não há medida mais adequada e menos penosa para todas as partes 

envolvidas na relação da concessão, uma vez que o serviço continuará a ser 

prestado da mesma forma ao usuário, a concessionária continuará a receber a tarifa 

correspondente, podendo inclusive realizar uma reserva de caixa para caso tenha 

que devolver certos os valores ao Poder Concedente e o Poder Concedente também 

estará cumprindo sua obrigação de garantir a prestação do serviço público, não 

havendo qualquer óbice para que inicie os preparativos para uma concessão, se for 

o caso, enquanto aguarda o desfecho do processo judicial. Sem considerar ainda 
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que, caso reste comprovado o desequilíbrio em favor do concessionário, esse já terá 

abatido partes dos valores serem recebidos. 

Propor o contrário, ou seja, que o concessionário seja destituído de 

imediato de suas funções no caso de um litígio importa reconhecer que dificilmente 

esse retornará ao posto, uma vez que até o transito em julgado da decisão judicial já 

terá dispensado seus funcionários, entregados todos os bens e maquinários para o 

Poder Público (reversão), desfeito suas estruturas físicas e operacionais, resumindo, 

não terá mais condições de prestar os serviços como fazia anteriormente. 

Sendo assim, só restará aguardar para receber a indenização a que terá 

direito pelo regime de precatórios, o que, longe de significar um problema em razão 

do longo tempo que pode levar para que o débito seja efetivamente quitado, pode 

representar para a própria Administração Pública um grande problema, já que 

certamente em algum momento ela terá que dispensar uma enorme cifra monetária 

para arcar com esse pagamento, pois é sabido que os valores envolvidos em um 

contrato de concessão são consideravelmente altos. 

Diante de todo esse cenário, considerando os aspectos jurídicos e 

práticos envolvidos na questão, é de se concluir que mais do que um direito do 

concessionário de ter o contrato de concessão prorrogado no caso de desequilíbrio 

econômico-financeiro do instrumento, é também a medida mais prudente e benéfica 

para o próprio Poder Concedente no caso de divergências ou falta de consenso em 

relação a existência do desequilíbrio ou quanto aos valores envolvidos. 

E no intuito de não deixar nenhuma obscuridade, é preciso aclarar que a 

prorrogação ordinária não se confunde com a extraordinária, não só pelos motivos 

que foram expostos na abertura do capítulo, mas também quanto a seus efeitos e 

fundamentos. 

Enquanto a prorrogação ordinária se baseia nos poderes da 

Administração Pública, inserida em critérios de organização da administração e de 

prestação de serviços públicos, competências atribuídas pela Constituição Federal, 

que também autoriza a prorrogação do contrato, cuja decisão pela adoção ou não é 

dotada de certo grau de discricionariedade, a prorrogação extraordinária, por sua 

vez, está assentada nos direitos e garantias do particular, que também encontra 

base em mandamentos constitucionais como, por exemplo, a segurança jurídica e 

boa-fé nas relações, sendo de caráter mandamental sua efetivação, por força da 
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interpretação normativa mais adequada dos dispositivos da própria Lei de 

Concessões. 

E justamente por terem bases e finalidades diferentes é que a ocorrência 

de uma não exclui a possibilidade de adoção da outra na seqüência. 

Com fins de ilustração, citam-se as seguintes hipóteses: 

  

1) Prorrogação extraordinária sucedida pela prorrogação ordinária. É 

possível que ao final do contrato de concessão, em decorrência do 

prazo, seja constatada a existência de desequilíbrio econômico 

financeiro que desfavoreceu o concessionário prestador do serviço 

público e, desta forma, se faz necessário o pagamento de indenização 

ou a prorrogação extraordinária do contrato, sem o que esse não 

poderá ser extinto. Supondo que se opte pela prorrogação 

extraordinária, essa durará precisamente o tempo necessário para a 

recomposição do equilíbrio contratual, tempo após o qual caberá à 

Administração Pública decidir se realizará a prorrogação ordinária do 

contrato ou não, desde que essa ultima esteja devidamente prevista 

no contrato. 

 

2) Prorrogação ordinária sucedida pela extraordinária 

Após o término do prazo contratual, sem que houvesse qualquer 

irregularidade apurada ao final, a Administração Pública, se valendo 

de autorização contratual, acaba por prorrogar o prazo do contrato por 

igual período. Quando do encerramento da prorrogação ordinária resta 

constatado que durante o tempo da prorrogação ocorreram 

desequilíbrios que impactaram o contrato. É então necessário que se 

pague a devida indenização ao particular ou então que seja promovida 

a prorrogação extraordinária, sendo que somente após isso o contrato 

poderá ser considerado extinto. 

 

3) Ausência de autorização ou vedação da realização de prorrogação 

ordinária não afeta a possibilidade de prorrogação extraordinária 

Quando do encerramento de contrato pela via ordinária, fica 

constatada a existência de desequilíbrio econômico financeiro deverá 
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ser promovido o pagamento da indenização ou então a prorrogação 

extraordinária por tempo suficiente para a amortização dos 

investimentos, ainda que conste do edital ou do contrato a vedação 

para realização de prorrogação, pois essa proibição somente impedirá 

que se promova qualquer outra prorrogação que não seja com o intuito 

de equilibrar o contrato e possibilitar sua extinção de forma adequada. 

 

A hipótese 3 somente é possível justamente pelas distinções de base, de 

fundamento e de finalidade a que se prestam a duas diferentes espécies de 

prorrogações e que foram demonstradas acima. 

Definidos os contornos da prorrogação nos contratos de concessão de 

serviço público de caráter geral, resta necessário apresentar e abordar dois 

contratos de concessão que possuem objetos e normas específicas quando a 

prorrogação, sendo eles os contratos de concessão de energia elétrica e o de 

telecomunicações, o que se passa a fazer. 

 

 

3.1.4 A prorrogação dos contratos de concessão de energia elétrica firmados 

anteriormente a Lei nº. 8.987/1995 (Lei nº 12.783/2013 e 9.074/1995) 

 

 

Quanto a possibilidade de prorrogação de concessões de serviços 

públicos, a área de concessões de energia elétrica é aquela que provavelmente 

possui legislação mais vasta e minuciosa a tratar do tema. 

Atualmente, dois diplomas legais versam sobre a possibilidade e os 

trâmites necessários para a prorrogação dos contratos desse setor, sendo eles a Lei 

nº. 9.074/1995 e a Lei nº. 12.783/2013. 

Porém, tais contratos guardam certa peculiaridade que convém ser 

considerada, que é o fato de terem sido firmados anteriormente a atual Lei de 

Concessões, ou seja, em regime diferente daquele do que existe atualmente. 

Na maioria dos casos, as prestadoras de serviço público de energia 

elétrica são sociedades de economia mista ou empresas públicas, a exceção 

daquelas que foram privatizadas na década de 90, através do Plano Nacional de 

Desestatização – PND, autorizado pela Lei nº. 8.031/1996. 
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É preciso anotar também que as centrais elétricas atuais, que não foram 

privatizadas, e que firmaram seus contratos anteriormente a vigência da Lei de 

Concessões já tiveram seus contratos prorrogados em 1995, se valendo das 

disposições dos artigos 17 (§§ 4º e 5º), 19, 20, 21, 22 e 24, todos da Lei 9.074/1995, 

sendo que o prazo de prorrogação foi de 20 anos, ou seja, se encerra em 2015. 

Diante desse cenário e com a proximidade do termo final dos contratos de 

concessão dos serviços de energia elétrica, o debate jurídico sobre a possibilidade e 

os limites para a realização de uma prorrogação de concessão foram retomados. 

Assim, dois aspectos precisam ser considerados ao analisar o tema, que 

é a fixação do contrato anteriormente a vigência da atual Lei de Concessões, ou 

seja, sem a incidência das determinações desta, e também a ocorrência de uma 

prorrogação, nos termos da Lei nº. 9.074/1995, que, ressalvada as disposições 

sobre prorrogação de contrato do artigo 4º, foi editada com o intuito de abarcar as 

concessões de energia elétrica anteriores a Lei nº. 8.987/1995. 

E debruçando as atenções sobre a Lei nº. 9.074/1995, é fato notório que 

essa não faz menção à quantidade de vezes que uma concessão poderá ser 

prorrogada, porém, expressa que o prazo de prorrogação será de até 20 (vinte) anos 

(art. 19), o que, numa interpretação restritiva significaria assumir que esse é o tempo 

máximo que o contrato poderá ser estendido, devendo após ser relicitada a 

concessão, possibilitando a entrada de novos player no mercado ou ainda 

confirmando a escolha daquele que pode ser o melhor prestador dos serviços 

públicos. 

 Por outro lado, numa interpretação ampliativa, caberia o reconhecimento 

de que a cada prorrogação, o prazo poderá ser de até 20 (vinte) anos. Não parece 

ser essa a interpretação mais correta, pois acabaria por criar uma espécie de 

monopólio ou captura dos serviços pela concessionária que poderia se manter 

perpetuamente na prestação dos serviços públicos. 

No intuito de dirimir tais discussões, foi editada uma nova lei para tratar 

do tema, a Lei nº 12.783/2013, que sepultou os debates, ao menos em 

argumentação jurídica, ao estabelecer no caput do artigo 1º a possibilidade de 

prorrogação dos contratos daquelas concessionárias anteriores à Lei de 

Concessões, determinando ainda, no § 7º, do mesmo artigo 1º, que essa previsão 

inicial vale para todas aquelas concessões, tenham sido elas prorrogadas 

anteriormente ou não. A redação do artigo e § citados é a seguinte: 
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Art. 1
o
 A partir de 12 de setembro de 2012, as concessões de geração de 

energia hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, poderão ser prorrogadas, a critério do poder concedente, uma única 
vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, de forma a assegurar a continuidade, 
a eficiência da prestação do serviço e a modicidade tarifária.  
 § 7

o 
O disposto neste artigo aplica-se às concessões de geração de energia 

hidrelétrica que, nos termos do art. 19 da Lei no 9.074, de 1995, foram ou 
não prorrogadas, ou que estejam com pedido de prorrogação em 
tramitação.  

 

Com essa medida acabou-se reconhecendo a possibilidade de 

realizações de prorrogações consecutivas, ainda que, com a nova legislação, tenha 

ficado consignado que tais concessões não serão mais prorrogadas, vez que agora 

há limitação expressa declarando que poderão ser prorrogadas “por uma única vez”, 

a ser contada da nova legislação. 

Naturalmente, é possível discutir a correção da medida, inclusive quanto a 

sua oportunidade e conveniência. As questões econômicas, incluindo as vantagens 

ou desvantagens de uma prorrogação ou mais, de prorrogações sucessivas também 

podem ser objeto de divergências e debates, mas é inegável que, com a edição da 

nova legislação, ao menos quanto ao critério formal, a realização de uma nova 

prorrogação dos contratos de concessão de energia elétrica é legal e assim 

permanecerá até que, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal decida que as 

disposições da Lei nº. 12.783/2013 são inconstitucionais, algo que não deve ocorrer 

vez que expressamente a própria Constituição Federal reconhece a possibilidade de 

prorrogação e estabelece que a lei disciplinará sobre a matéria, o que foi 

efetivamente realizado. 

As vantagens e desvantagens já citadas, como as de cunho econômico 

ou adequação da medida à realidade fática da prestação dos serviços públicos, 

dentre outras, poderão certamente ser debatidas, porém, havendo lei autorizadora, 

cabe ao Poder Público adotar a opção que julgar mais conveniente, com base em 

certo grau de discricionariedade, que nunca é absoluta para a Administração 

Pública. 

De qualquer forma, será indispensável que o Poder Concedente motive 

sua decisão de prorrogar a concessão em detrimento da realização de uma nova 

concessão, o que deve ser feito de maneira cabal a comprovar que fez a opção pela 

medida mais benéfica ao usuário e à qualidade da prestação do serviço público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9074cons.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9074cons.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9074cons.htm#art19
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Cumpre ainda verificar a possibilidade de prorrogação das concessões de 

energia elétrica que foram firmadas posteriormente a edição de Lei de Concessões. 

Para esses contratos a Lei nº. 9.074/1995 reservou a disposição do artigo 

4º, §§ 2º e 3º: 

 

Art. 4
o
 As concessões, permissões e autorizações de exploração de 

serviços e instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético 
dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos 
termos desta e da Lei n

o
 8.987, e das demais. 

§ 2º As concessões de geração de energia elétrica anteriores a 11 de 
dezembro de 2003 terão o prazo necessário à amortização dos 
investimentos, limitado a 35 (trinta e cinco) anos, contado da data de 
assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado por até 20 
(vinte) anos, a critério do Poder Concedente, observadas as condições 
estabelecidas nos contratos. 
        § 3º As concessões de transmissão e de distribuição de energia 
elétrica, contratadas a partir desta Lei, terão o prazo necessário à 
amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado da data de 
assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo 
por igual período, a critério do poder concedente, nas condições 
estabelecidas no contrato. 

 

Conforme fica evidente, as concessões de energia elétrica fixadas já sob 

a égide da Lei de Concessões poderão ser prorrogadas, variando apenas o lapso 

temporal pelo qual o contrato poderá se estender em razão da atividade exercida, se 

de geração de energia ou de transmissão e distribuição. 

Quanto a diferença entre as três etapas da prestação de serviço público 

de energia elétrica, Karine Finn esclarece: 

 

A produção de energia pode ser realizada pela concessionária, pelo 
produtor independente, ou pelo autoprodutor de energia elétrica. Trata-se, 
todavia, de atividade indispensável, sem a qual não haveria fornecimento de 
eletricidade. 
(...) 
Em outra fase, encontra-se a transmissão, que o serviço caracterizado pelo 
despacho da energia. 
(...) 
A distribuição de energia, por relacionar-se diretamente com o consumidor, 
é considerado o serviço público de eletricidade por excelência.

134
  

 

Verificada a situação aplicável ao caso de prorrogações de contrato de 

concessão do setor de energia elétrica, resta ainda abordar outra área que também 

                                                             
134

  BACELLAR FILHOS, Romeu Felipe; BLAHCHET, Luis Alberto (Coord.). Serviços públicos: 
estudos dirigidos. Organizadores: Daiana Trybus, Paulo Henrique Ribas e Rodrigo Pironti Aguirre de 
Castro. Belo Horizonte: Fórum, 2007. P. 237/240. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
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possui disposições próprias sobre o tema que é a prestação do serviço de 

telecomunicações. 

 

3.1.5 A prorrogação do serviço público de telecomunicação 

 

 

A possibilidade de prorrogação de contratos de concessão já foi afirmada 

e confirmada anteriormente, sendo que alguns serviços indiscutivelmente públicos 

possuem legislação própria que versa sobre o tema, estabelecendo, inclusive, 

parâmetros e condições para a realização de uma eventual prorrogação. 

Assim como ocorre com o setor de energia elétrica, a área de 

telecomunicações também possui lei própria que trata do tema, sendo no caso atual 

a Lei Geral de Telecomunicações, mais especificamente o artigo 99 e seus §§, 

redigidos da seguinte forma: 

 

 Art. 99. O prazo máximo da concessão será de vinte anos, podendo ser 
prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que a concessionária 
tenha cumprido as condições da concessão e manifeste expresso interesse 
na prorrogação, pelo menos, trinta meses antes de sua expiração. 
§ 1° A prorrogação do prazo da concessão implicará pagamento, pela 
concessionária, pelo direito de exploração do serviço e pelo direito de uso 
das radiofreqüências associadas, e poderá, a critério da Agência, incluir 
novos condicionamentos, tendo em vista as condições vigentes à época. 
§ 2° A desistência do pedido de prorrogação sem justa causa, após seu 
deferimento, sujeitará a concessionária à pena de multa. 
§ 3° Em caso de comprovada necessidade de reorganização do objeto ou 
da área da concessão para ajustamento ao plano geral de outorgas ou à 
regulamentação vigente, poderá a Agência indeferir o pedido de 
prorrogação. 

 

Seguindo racionalidade semelhante a da Lei nº. 12.783/2013, que trata 

das prorrogações de concessão no setor de energia elétrica, a Lei Geral de 

Telecomunicações, além de estipular um prazo máximo para as concessões, limitou 

a possibilidade de prorrogação por uma única vez, desde que seja por período 

idêntico ao inicial, condicionando sua ocorrência ao cumprimento das condições da 

concessão e a realização de pedido expresso 30 (trinta) meses antes dela expirar. 

Apesar das semelhanças, no caso das prorrogações das concessões de 

telecomunicações existe a diferença primordial que é a criação de um direito ao 

concessionário à prorrogação, vez que as condições para tanto estão previamente 

estipuladas e de forma vinculante, ou seja, se o concessionário cumprir as 
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determinações do artigo 99, da lei sob comento, então terá direito a permanecer 

prestando os serviços pelo período prorrogável. 

Existem as condicionantes do §1º do mesmo artigo, porém isso não é 

suficiente para afastar vinculação, uma vez que o pedido de prorrogação será feito 

pelo concessionário, permitindo que o Poder Concedente crie as condicionantes que 

não podem ser desconexas da realidade e tampouco possuírem o condão de forçar 

o concessionário a desistir do seu interesse de permanecer como prestador dos 

serviços, sendo que, se aceitas as condições, a prorrogação terá que ocorrer. 
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4. A REALIZAÇÃO DE NOVA CONCESSÃO – IMPACTO QUE A FORMA DE 

EXTINÇÃO DA ANTERIOR TERÁ SOBRE A NOVA CONCESSÃO 

 

 

Ainda dentro do campo das hipóteses que se apresentam quando da 

extinção de uma concessão é chegado o momento de abordar aquela que talvez 

seja a mais pacífica das alternativas, caso a Administração Pública não deseje 

prestar os serviços de forma direta, que é a realização de uma nova concessão 

seguindo todo o procedimento como se novo fosse. E de fato pode ser considerado 

como uma concessão totalmente nova, a depender de diversos fatores tais como a 

forma de extinção da anterior, qual exatamente será o novo objeto, se é que será um 

objeto novo, o lapso temporal entre o encerramento de uma concessão e o início da 

outra, se há pendências deixadas pela concessionária anterior e ainda se o Poder 

Público pretende repassar a responsabilidade de solucioná-lo ao novo 

concessionário. 

Enfim, as variantes são diversas e boa parte delas jamais foram testadas, 

até por que o numero de concessões que se iniciaram e terminaram sob a égide e o 

formato da atual Lei de Concessões é muito pequeno e não houve nenhuma que 

tenha sido “reconcedida” até o momento. Também não existe no ordenamento 

jurídico pátrio nenhuma menção sobre o tema, o que deixa a questão realmente 

aberta a discussões e à imaginação daqueles que se propõe ao exercício de 

interpretação, ou até adivinhação, do que poderá ser feito no futuro próximo, quando 

chegar o momento em que ocorrerem as concessões que se seguem a contratos de 

concessões recém-encerrados. 

Nos próximos itens serão levantas e respondidas algumas questões com 

base no que é possível prever no cenário brasileiro atual e ainda considerando 

alguns problemas que existiram quando da extinção das concessões que já 

passaram por esse processo, para então expor os problemas que eventualmente 

possam ser enfrentados por novos concessionários ou até mesmo pelo Poder 

Concedente na retomada dos serviços. 
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4.1 Das condições da nova concessão 

 

 

A possibilidade de realização de uma nova licitação para que ocorra uma 

nova concessão é pacífica. Não há divergências sobre o tema. 

Entretanto, alguns cenários precisam ser propostos, considerando sempre 

que tenha existido uma concessão anterior sobre o mesmo serviço público, sem o 

que não se poderia propor uma nova concessão, evidentemente. 

A primeira hipótese é que o contrato anterior tenha sido encerrado de 

forma ordinária, ou seja, por decurso de prazo, sem a existência de qualquer 

pendência e que, seja por ausência de previsão contratual ou por desinteresse da 

Administração Pública, ele não foi prorrogado. 

Nesse caso, a liberdade do Poder Concedente é amplíssima, muito 

semelhante a situação que se encontrava quando da realização da primeira 

concessão, podendo estabelecer as condições que julgar necessárias, bem como 

ampliar ou reduzir as condições prévias a serem cumpridas pela concessionária 

previamente a prestação do serviço público, que invariavelmente será o objeto da 

concessão. 

Assim, as condições prévias podem até envolver obras, reparações, 

criação de infraestruturas, enfim, tudo aquilo que for necessário para que o serviço 

público seja prestado de uma forma adequada, ainda que o concessionário anterior 

também tenha adotado tais medidas, ou ainda, poderá ser simplesmente voltada a 

própria prestação do serviço público, justamente em razão das realizações do 

concessionário anterior. De qualquer maneira, o que não será alterado de forma 

alguma é o objeto da concessão, pois esse sempre será a prestação do serviço 

público. 

O que também poderá ser alterado é extensão territorial da prestação dos 

serviços, por exemplo, mas mesmo assim o objeto permanecerá o mesmo. 

Disso, é possível concluir que numa nova concessão, caso a anterior 

tenha sido encerrada de maneira ordinária e sem pendências, somente as condições 

que orbitam o objeto é que poderão sofrer alterações, jamais o objeto. Ele poderá ter 

alterações materiais, que incluem o âmbito de alcance do prestação efetiva dos 

serviços, mas permanecerá substancialmente o mesmo. 
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Logo, nada de especial deve ser reservado ao assunto, mudando 

completamente o cenário quando eventos excepcionais levam a extinção da 

concessão, sendo esse o tema do próximo tópico. 

Quanto a figura do antigo concessionário, não há nada na legislação atual 

que impeça que ele participe da nova licitação e que acabe como se sagrar 

vencedor do certame, retornando ao posto de prestador do serviço público. 

O que pode vir a ocorrer é a formalização ficta de um novo concessionário 

de serviço público, que na prática não será tão novo assim. 

Isso porque boa parte dos concessionários de serviços públicos estão 

estruturados na forma de Sociedade de Propósito Específico - SPE, sendo que esse 

tipo de estrutura empresarial está fadada a cessar tão logo sejam extintas  as suas 

razões de existir, no caso específico, como a SPE foi criada para a prestação do 

serviço público, algo que somente é repassado mediante contrato administrativo, tão 

logo o contrato seja extinto, a SPE deve deixar de existir. 

Assim, caso o mesmo grupo formador da SPE anterior acabe vencendo o 

novo certame licitatório, terá de formar, ao menos formalmente, nova SPE, que em 

última análise não será algo verdadeiramente novo, embora juridicamente seja. 

Ademais, conforme redação do artigo 175 o repasse da prestação do 

serviço público será sempre através de licitação, que acaba por ocorrer na maioria 

das vezes mediante concorrência, que é justamente a modalidade que visa a 

universalidade, ou seja, a participação do maior número possível de licitantes, não 

havendo razões de ordem legal para limitar o acesso a essa disputa daquele que já 

foi o prestador do serviço público que será novamente repassado à iniciativa 

privada. 

O que eventualmente poderia ser discutido seria a existência de alguma 

vantagem da antiga concessionária perante os demais concorrentes, seja em razão 

da experiência prévia, seja por haver alguma pendência econômica do Poder 

Concedente com ela. 

Possuir experiência prévia na prestação do serviço público não é algo que 

deve ser condenado, ao contrário, pode até ser considerado, porém esse critério não 

deve ser tomado como definidor em uma concorrência. Assim, não seria admissível 

que fosse incluído no edital de licitação para concessão de serviço público a 

limitação de somente poder participar aquele interessado que já foi prestador de 

serviço público, sob claro risco de direcionamento. 
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Há outras maneiras de comprovar a capacidade de prestar o objeto que 

está sendo licitado, sem que isso implique em vantagem à algum licitante, devendo 

essas serem adotadas como forma de garantir que aquele que venceu a licitação 

seja realmente o melhor concorrente e esteja apto a prestar os serviços públicos de 

forma adequada, como estipulado no edital, no contrato e nas normas técnicas 

específicas. 

A questão da vantagem econômica surgiria em situações excepcionais, 

motivo pelo qual será abordado no próximo tópico. 

 

 

4.2 Do passivo da concessionária anterior 

 

 

Muitas razões podem dar causa a existência de um passivo com a 

concessionária anterior ou ainda, quando não com a própria concessionária, em 

relação a questões indiretas que acabam afetadas pelo encerramento de um 

contrato de concessão. 

A primeira das grandes causas de situações excepcionais é o seu 

encerramento por uma das vias extraordinárias, o que por si só, já representa uma 

anormalidade no âmbito contratual. 

Como já repassado ao longo do trabalho, as hipóteses de encerramento 

antecipado do contrato se dão por culpa do concessionário (caducidade e falência), 

por culpa da Administração Pública (rescisão e anulação) ou por razões alheias a 

ambas (encampação). 

Em qualquer uma delas haverá reflexos em aspectos que não estão 

relacionados diretamente com o contrato de concessão e a relação Poder 

Concedente x concessionária, tais como passivos tributários, necessidade de 

demissão de muitos trabalhadores e, em alguns casos, a obrigação de pagamento 

de indenizações. 

Não obstante, também poderão haver situações em que obrigações 

principais e acessórias não tenham sido cumpridas, tais como a realização de obras 

no prazo ajustado ou então a não prestação do serviço de forma adequada, motivos 

que podem inclusive levar a extinção antecipada do contrato. 



176 
 

Diante dessas situações é preciso definir quais dessas obrigações podem 

recair sobre o Poder Concedente e, dessa forma, serem incluídas no futuro edital de 

concessão. 

 

 

4.2.1 Existência de passivo tributário 

 

 

A primeira das questões levantadas se refere a possibilidade de obrigar, 

por via do edital, que tributos não pagos pela concessionária anterior sejam 

assumidos pela nova concessionária, e a definição da questão passa pela análise do 

sujeito passivo da obrigação tributária. 

É inquestionável que o responsável pelo pagamento de tributos oriundos 

da prestação de serviços públicos sob regime de concessão é o próprio 

concessionário que estava prestando esses serviços no momento da incidência do 

fato gerador. O que se discuti aqui é se haveria a possibilidade de realização de uma 

espécie de substituição do sujeito passivo tributário por via de edital e contrato de 

concessão. 

Nesses termos, resposta tem ser negativa. Pela teoria tributária e pelas 

determinações dos artigos 121 a 123, do Código Tributário Nacional, o sujeito 

passivo da obrigação tributária sempre será definido pela lei instituidora do tributo. 

Assim, a obrigação tributária, bem como a definição daquele que é a pessoa 

obrigada a pagar o tributo, sempre terá que ser expressa em lei. 

Costumeiramente diz-se que “o edital é a lei da licitação” em questão, 

porém essa afirmação não deve ser tomada no sentido jurídico amplo, ou seja, 

nenhum edital ou contrato de concessão possui competência ou força normativa 

superior a da própria lei, não podendo se sobrepor a ela e tampouco contrariá-la. 

Assim, se a lei instituidora de um tributo definiu como sujeito passivo da 

obrigação tributária o concessionário de serviço público que realizada a atividade no 

momento de ocorrência do fato gerador, não pode, a Administração Pública, por via 

editalícia ou contratual impor essa obrigação a pessoal distinta daquela definida pela 

lei. 

Sob outro prisma, haveria também incompetência do Poder Concedente 

para exigir o pagamento de tributos que são devidos a entes federativos diferentes 
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do qual ele mesmo faz parte. Isso importa dizer, não poderia o Poder Concedente, 

enquanto integrante da Administração Pública Federal, exigir que algum 

concessionário pagasse tributos que são de competência estadual, ou vice e versa. 

Por fim, determinações dessa espécie poderiam beneficiar o próprio 

devedor em detrimento do novo concessionário, uma vez que, primeiramente, ele 

terá recebido todos os valores pagos pelos usuários ou via receitas acessórias 

“limpos”, ou seja, sem a incidência de tributos, já que não os pagou, e ainda haveria 

um terceiro – o novo concessionário que ainda não recebeu nenhum montante – que 

se tornaria responsável pelo pagamento da dívida existente, ainda que pudesse ser 

demandado posteriormente numa espécie de ação de regresso. 

Aliás, a possibilidade da incidência do direito de regresso também poderia 

ser questionada, pois a competência para cobrar dívidas tributárias é exclusiva do 

Poder Público, e, uma vez que a própria Administração Pública tenha alterado o 

responsável pelo pagamento pelo dos tributos, restaria questionável a interposição 

de medida judicial visando o direito de regresso. 

 Ademais, é certo que, fazendo um novo concessionário arcar com 

valores sob o qual não possui ou possuía qualquer responsabilidade, isso será 

refletido na matemática financeira e econômica necessária para a definição dos 

valores adequados para remunerar o prestador de serviços público, algo que 

certamente será refletido no valor das tarifas para maior. 

Logo, de qualquer maneira, seja pela impossibilidade jurídica de 

realização da troca do responsável pelo pagamento de um eventual passivo 

tributário por via de edital ou contrato de concessão, ou então pelo potencial prejuízo 

que a medida pode causar ao novo contrato ou até para os usuários, em razão da 

elevação do valor da contraprestação devida, não é possível a inclusão de obrigação 

para que a nova concessionária assuma o passivo tributário da anterior. 

 

 

4.2.2 Da sucessão trabalhista 

 

 

Também é preciso analisar a situação trabalhista, já que uma interrupção 

inesperada do contrato de concessão representará, de maneira súbita, a 
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necessidade demissão de inúmeros trabalhadores, com o pagamento de 

indenizações inclusive. 

Nesse cenário, é preciso voltar as atenções para a chamada sucessão 

trabalhista, estabelecida nos artigos 10 e 448, da CLT, que alterações na estrutura 

jurídica ou na propriedade de uma empresa não afeta as relações trabalhistas 

existentes com os empregados. 

A princípio, considerando a leitura dos respectivos artigos da CLT, é de se 

compreender que alterações societárias em geral, que não representam a extinção 

de uma empresa, mas tão somente alterações formais, não implicam em prejuízos 

para os empregados que devem continuar a exercer suas atividades regularmente e 

da mesma forma. O raciocínio é o mesmo para o caso em que uma empresa é 

adquirida, incorporada ou se funde com uma terceira. 

Esse entendimento é unanime e expresso em lei, não comportando 

interpretações diversas. 

Porém, existe uma corrente de juristas, expertos no ramo do direito que 

versa sobre as relações trabalhistas, que estende a interpretação dos artigos citados 

propondo que as razões formais são menos importantes que a situação fática – 

aliás, o direito do trabalho em geral é pautado pelo princípio da verdade real -, e, 

portanto, se o trabalhador continuar a exercer as mesmas funções, em um mesmo 

local, relativas ao mesmo serviço e de maneira consecutiva de uma empresa para 

outra, restará configurada a sucessão trabalhista, mesmo que não haja nenhuma 

relação entre a empresa anterior e a posterior. 

Assim, o conceito de sucessão trabalhista foi ampliado para abarcar um 

maior número de situações e que correspondem com a realidade das relações 

trabalhistas. 

Esse é justamente o aspecto que se busca abordar nesse tópico, ou seja, 

se mesmo não havendo relação direta entre a primeira e a segunda concessionária, 

já que ambas serão contratadas pela Administração Pública, ainda assim haveria a 

possibilidade da segunda assumir as responsabilidades trabalhistas da primeira ou 

então que fosse obrigada a contratar os mesmos trabalhadores que já prestavam o 

serviço anteriormente. 

E a jurisprudência trabalhista já avançou na análise do tema, criando 

inclusive a OJ 225 SDI1 TST, que assim dispõe: 
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25. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. 
RESPONSABILIDADE TRABALHISTA (nova redação) - DJ 20.04.2005 
Celebrado contrato de concessão de serviço público em que uma empresa 
(primeira concessionária) outorga a outra (segunda concessionária), no todo 
ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma contratual, a 
título transitório, bens de sua propriedade: 
I - em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da 
concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde 
pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da 
responsabilidade subsidiária da primeira concessionária pelos débitos 
trabalhistas contraídos até a concessão; 
II - no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da 
concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será 
exclusivamente da antecessora.  

 

Embora exista um erro material na redação da OJ, uma vez que quem 

outorga a concessão no todo ou em parte é o Poder Concedente e não a 

concessionária atual, o seu sentido é justamente do repasse da prestação do serviço 

público de uma concessionária e a outra, sendo expressa ao prever que se o 

empregado passar a prestar o serviço para a segunda concessionária, estará 

configurada a sucessão, a menos que haja a rescisão do contrato do emprega antes 

da entrada em vigor da concessão sucessora, ficando a responsabilidade a cargo da 

concessionária original que contratou o empregado. 

O Tribunal Superior do Trabalho, em sede de julgamento de Agravo de 

Instrumento em Recurso de Revista, pacificou o entendimento em acórdão 

esclarecedor: 

 

(...) é válido esclarecer que a sucessão de empregadores, figura regulada 
pelos arts. 10 e 448 da CLT, consiste no instituto justrabalhista em que há 
transferência interempresarial de créditos e assunção de dívidas 
trabalhistas entre alienante e adquirente envolvidos, sendo indiferente à 
ordem justrabalhista a modalidade de título jurídico utilizada para o 
trespasse efetuado. 
Vale dizer, qualquer título jurídico hábil a operar a transferência de 
universalidades no Direito Brasileiro é compatível com a sucessão de 
empregadores. 
Sob esse enfoque é que se concebe como perfeitamente harmônico com tal 
figura justrabalhista o entendimento de que a alteração ocorrida na 
empresa, em decorrência de concessão de serviço público, resulta na 
submissão da nova concessionária às regras imperativas dos dois preceitos 
no tocante à sucessão de empregadores. 
Nesse mesmo norte, vale destacar que há o reconhecimento desta Corte 
(OJ 225-I da SBDI-1) de que a concessão de serviço público gera o efeito 
da sucessão trabalhista da primeira pela segunda concessionária. 
Assim sendo, na hipótese, tendo-se operado a sucessão trabalhista pela 
empresa Eletrobus em decorrência do contrato de concessão, há de fato a 
impossibilidade de redução salarial quando da aludida transferência 
interempresarial.

135
 

                                                             
135

 BRASÍLIA, 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, AIRR-102.897/2003-900-02-00.9, Relator: 
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Dessa forma, resta indispensável reconhecer a possibilidade de 

ocorrência da sucessão trabalhista mesmo nos caso das concessões de serviços 

públicos, em que a troca de uma concessionária por outra não importa na existência 

de qualquer relação entre as concessionárias, vez que ambas firmaram contrato 

com o Poder Concedente. 

Evidentemente não é qualquer caso de contratação de um mesmo 

empregado que era integrante do quadro da primeira concessionária pela segunda 

concessionária que vai gerar os efeitos da sucessão trabalhista. 

No caso, é necessário que realmente exista essa relação de sucessão de 

uma concessionária por outra, ou seja, que elas se sucedam, imediatamente, uma a 

outra. 

Isso importa dizer, não pode haver lapso temporal entre a primeira e a 

segunda concessionária, sendo fundamental que tão logo cesse o contrato de uma, 

o contrato com a outra passe a produzir efeitos no universo jurídico. Transportando a 

situação para a prática, é o caso de um funcionário encerrar o seu expediente 

determinado dia e quando retornar no dia seguinte, apesar de estar trabalhando 

para uma nova constituição jurídica, que é a nova concessionária, realizará as 

mesmas funções e da mesma maneira. Para o empregado a troca de uma 

concessionária por outra deverá ser quase imperceptível. 

Esse instituto somente tem possibilidade de ser verificado nessa situação 

de transição imediata, uma vez que, havendo a retomada dos serviços pelo Poder 

Concedente, não é cabível admitir ou reconhecer que esses mesmos empregados 

passem a fazer parte dos quadros da Administração Pública, já que essa condição é 

regida por princípios e condições diferentes, sendo necessário então que todos 

sejam demitidos. 

Logo, é possível que o novo concessionário contrate pessoal do antigo 

prestador de serviço público, sendo até possível se falar em sucessão trabalhista 

nesse caso. 

                                                                                                                                                                                              
Ministro Mauricio Godinho Delgado. Disponível em http://www.tst.jus.br/processos-do-tst. Acessado 
em 07de dezembro de 2014. 

 

http://www.tst.jus.br/processos-do-tst


181 
 

Porém, resta ainda concluir se é aceitável que seja incluída como cláusula 

no edital ou contrato a obrigação do novo concessionário contratar os mesmos 

empregados que prestavam serviços para a concessionária anterior. 

Diferentemente da situação da existência de passivo tributário, não existe 

nenhum impedimento normativo para que seja imposta como condição da licitação a 

contratação dos mesmos funcionários e empregados que faziam parte da antiga 

concessionária, e como a lei não veda, em tese, é possível e permitido que seja 

incluída tal condição em um edital de licitação ou contrato de concessão. 

O que deve ser feito é uma avaliação minuciosa sobre a necessidade e 

adequação da medida, já que certamente poderão ser aventados aspectos positivos 

e também negativos da advindo da medida. 

Entre os efeitos positivos é de se imaginar que a medida possa gerar uma 

economia tanto para a antiga concessionária que não terá que indenizar qualquer 

trabalhador pela dispensa, quanto para a concessionária sucessora que contará, 

teoricamente, com pessoal qualificado e conhecedor de suas funções, o que 

reduziria os custos com seleção de material humano. 

O ponto negativo seria o total desconhecimento da concessionária 

sucessora pessoal com quem ela contará para garantir a prestação do serviço 

público, além de afastar parcialmente a possibilidade de renovação da força de 

trabalho e possibilitar que o concessionário tenha plena liberdade para gerir o seu 

próprio negócio. 

Esses são aspectos de mera suposição, sendo necessária a verificação 

do caso concreto para avaliar se a adoção da medida será benéfica ou não para a 

garantia da prestação do serviço público de forma adequada, que é sempre o fim 

buscado nesse tipo de contrato administrativo, porém, é certo que, ao menos quanto 

ao universo jurídico, impedimento não há. 

 

 

4.2.3 Da existência de passivo na conclusão de atividades ou obrigações acessórias 

 

 

Resta ainda a hipótese da concessionária anterior deixar algum passivo 

relacionado diretamente ao cumprimento do contrato, deixado de adotar medidas ou 

realizar obras necessárias para a prestação do serviço adequado. 
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Nesses casos, normalmente, o passivo deixado terá sido justamente a 

causa da rescisão do contrato, que acabará sendo extinto antes do prazo, o que 

será feito por via da decretação de caducidade ou até a encampação. 

A princípio, a urgência recomendaria que o próprio Poder Concedente 

realizasse tais correções, já que, com a extinção do contrato, retornará a ser o 

responsável pela prestação dos serviços. 

Contudo, é sabido que as verbas necessárias para diversas realizações 

nem sempre estão disponíveis, sendo esse, inclusive, uma das razões da existência 

do modelo de concessão para a prestação de serviços públicos. 

Assim, diante da impossibilidade de realizar as obras e disponibilizar o 

serviço público por suas próprias expensas, o Poder Público terá que conceder essa 

atividade ao particular. 

Uma vez que já tenha realizado uma concessão, sendo que essa foi 

extinta antecipadamente por descumprimento do contrato pelo concessionário, não 

há nenhum óbice para a realização de nova concessão. 

Da mesma forma, não há razão para não ser aproveitado aquilo que 

efetivamente tenha sido cumprido pelo concessionário anterior, até como forma de 

não onerar excessivamente o novo contrato a ponto de inviabilizar o negócio ou 

gerar um valor de contraprestação que não atenda aos critérios de modicidade das 

tarifas. 

Da mesma que ocorre com o passivo afeto à área trabalhista, não há 

óbices legais para a adoção da solução diante da situação adversa. Ademais, ao 

constatar que a inexecução contratual ocorreu por falha do concessionário e não 

pelo projeto que foi estruturado pelo Poder Concedente, então não há sequer razões 

para realizar alterações nele, sendo somente necessária a troca do prestador do 

serviço por outro que seja capaz de prestá-los. 

Logo, é possível, quando não recomendável que o Poder Concedente 

inclua no novo edital e contrato de licitação que o concessionário sucessor assuma o 

passivo material e conclua as obrigações principais e assessória que foram 

cumpridas pelo concessionário inicial, devendo, para tanto, se valer daquilo que já 

foi feito. 
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4.2.4 Do repasse da obrigação do pagamento de indenizações devidas pelo Poder 

Concedente ao concessionário anterior 

 

 

Nos três tópicos anteriores foram tratados passivos que possam ser 

deixados pela concessionária ao Poder Concedente, restado agora a necessidade 

de abordar justamente o contrário, ou seja, quando o débito é do Poder Público com 

o particular. 

Nesses casos, é difícil imaginar situação que não possa ser revertida em 

indenizações pecuniária, quando a divergência leve mesmo ao encerramento do 

contrato ou quando isso já tiver ocorrido, razão pela qual a noção exposta nas 

próximas linhas versa sobre as indenizações em geral, independentemente de sua 

origem, podendo ser aplicada de forma indistinta para qualquer das hipóteses. 

E os motivos que podem levar a surgir a obrigação do Poder Concedente 

ter que realizar o pagamento de indenização ao concessionário são diversos e 

também já foram comentados ao longo de todo esse trabalho. 

Assim, em havendo a necessidade de pagamento de indenização para a 

concessionária anterior, é possível que o Poder Concedente realize nova licitação e 

inclua no edital ou contrato como obrigação do vencedor do certame o dever de 

pagar a respectiva indenização? 

Mais uma vez a resposta da indagação deve ser positiva. Inicialmente por 

não haver óbice legal, o que alça a questão ao foro da discricionariedade da 

Administração Pública que avaliará a pertinência da inclusão da exigência no edital. 

Além disso, é comum em contratos de concessão a previsão de 

necessidade de realização de investimentos – muito embora se reconheça que o 

pagamento de uma indenização não guarde relação com o sentido do termo 

investimento – e, sendo assim, não existe impedimento para imposição, como 

condição sine qua non, de que o concessionário sucessor arque com determinado 

valor que será utilizado para pagar o débito existente com o concessionário anterior. 

O dispêndio de valores por parte do particular é comum e necessário na 

relação do contrato de concessão. 

Ademais, como comentado em tópico próprio, em alguns casos, a 

existência de débitos com o concessionário impede a extinção do próprio contrato e, 
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portanto, não há se pode realizar a transição da prestação do serviço público de um 

concessionário para o outro. 

Ressalta-se, o impedimento indicado no parágrafo anterior somente se 

refere à efetiva transição, não alcançando a realização de uma licitação para a 

concessão. 

Dessa forma, é possível que o Poder Concedente, sabedor da existência 

de dívida com o concessionário atual, dê início a um processo licitatório para 

escolha de novo concessionário, consignado dentre os termos do edital e do 

contrato que aquele que se sagrar vencedor do certame terá obrigação de pagar a 

indenização devida ao concessionário anterior. 

Selecionado o concessionário sucesso, esse deve então pagar o débito 

existente, para após o contrato que estava vigente ser extinto por uma das formas 

previstas no artigo 35, da Lei de Concessões, passando então a vigorar plenamente 

o segundo contrato de concessão, firmado com o concessionário sucessor. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Apesar de já ter sido apresentada a conclusão em cada capítulo e como 

parte integrante do texto, como forma de facilitar a exposição e reafirmar aquilo que 

ficou demonstrado ao longo do trabalho passe-se, em forma sintética e topificada, 

não importando em ordem de importância, mas sim seguindo a sequencia em que 

as proposições foram ordenadas, a expor as conclusões: 

1)  O contrato de concessão é instrumento fundamental para a melhor 

execução dos serviços públicos quando esses são repassados à iniciativa privada. 

Contratos mal elaborados ou omissos certamente causam grande prejuízo, não só 

para a prestação dos serviços públicos de forma adequada, mas também nas 

relações entre os envolvidos na relação contratual e para os usuários. 

2) Em caso da omissão legal, o contrato de concessão é o instrumento 

adequado para sanar as faltas normativas existentes, sendo possível ainda que 

através do contrato se estabeleça complementação às disposições legais, 

estipulando procedimentos ou regulando hipóteses de ocorrência daquilo que a lei 

faculta a adoção. Por outro lado, as disposições contratuais não podem ser 

excedidas a ponto de contrariar ou inovar na interpretação da lei. 

3) Não são todos os bens utilizados na prestação do serviço público 

concedido que serão revertidos ao final do contrato, sendo fundamental a verificação 

de quais bens são dotados de reversibilidade e ainda quais são indispensáveis para 

a continuidade da prestação do serviço público, sendo esses últimos passíveis de 

reversão. 

4) O Poder Concedente, enquanto Administração Pública, possui poderes 

exorbitantes, na acepção tradicional do termo no âmbito do direito administrativo e 

dos contratos administrativos, como é o contrato de concessão de serviço público. 

5) A manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato de 

concessão é direito fundamental do concessionário. 

6) O direito a receber o serviço adequado é inerente ao usuário de serviço 

público, sendo obrigação do concessionário prestá-lo da forma como foi definida 

pelo Poder Concedente em contrato, edital ou por normas reguladoras. 

7) As formas de extinção do contrato de concessão estão prevista no rol 

do artigo 35, da Lei nº. 8.987/1995, não sendo esse, porém, restritivo. Para além de 
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previsão expressa em lei, é possível que o contrato seja extinto em decorrência de 

evento de força maior. Há ainda outras normas que apresentam hipóteses de 

extinção do contrato de concessão que somente são aplicáveis a determinado 

âmbito ou segmento. É o caso da Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº. 

9472/1997) e da Lei nº. 12.767/2012 que é aplicável às concessões de energia 

elétrica. 

8) A existência de desequilíbrio econômico financeiro do contrato de 

concessão, em prejuízo do concessionário é causa impeditiva da extinção do 

contrato e da efetivação da reversão de bens. 

9) Consistem em formas de recomposição do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato o reajuste, a revisão, a realização aportes pelo Poder Público, 

o pagamento de indenização, a prorrogação do contrato, e a exclusão de obrigações 

contratuais. 

10) É possível a prorrogação de contrato de concessão, não 

havendo impedimentos para adoção dessa medida, mas sim limites a ela. A 

legislação que suporta essa conclusão é vasta e tem fundamento primordial na 

própria Constituição Federal. As normas aplicáveis e as limitações existentes têm de 

ser verificadas de forma isolada para cada setor, pois as regras que incidem sobre 

cada contrato são diferentes, sendo possível, em alguns casos, que fique estipulado 

em contrato as condições e a forma que se dará a prorrogação do contrato de 

concessão. 

11) A decisão sobre prorrogar ou não um contrato de concessão 

deverá sempre ser do Poder Concedente, salvo no caso de contratos de concessão 

de telecomunicações em que a própria lei, pela forma como está disposta, acabou 

por vincular o ato de prorrogação. 

12) Em não sendo o caso de prorrogar o contrato de concessão, 

inicialmente retornará para o próprio Poder Concedente a responsabilidade pela 

prestação do serviço público. Porém, existem diferentes formas de efetivar a 

prestação do serviço, sendo possível, além da assunção direta, a desconcentração, 

que consiste na criação de órgão público para prestar o serviço, a descentralização, 

que é identificada quando nova pessoa jurídica é criada pela Administração Pública 

fundamentalmente para a prestação do serviço público, essa nova pessoa jurídica 

fará parte daquilo que é entendido como entidade integrante da Administração 
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Pública Indireta, ou ainda a realização de nova concessão, sendo necessária a 

realização de licitação para tanto. 

13) Optando por nova concessão, é possível impor ao novo 

concessionário o cumprimento de algumas espécies de obrigações que não foram 

cumpridas pelo concessionário anterior, tal como assumir o passivo trabalhista, 

continuar a prestação de serviços complementando obra que não foi concluída pela 

anterior, dentre outras hipóteses. As obrigações tributárias são insuscetíveis de 

repasse ao novo concessionário 

14) Ainda no caso de nova concessão, é possível que o Poder 

Concedente repasse obrigação que inicialmente seria sua para o novo 

concessionário, como, por exemplo, a necessidade de pagar indenização para o 

antigo concessionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 3ª ed. 
 
ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ª Ed., 13ª tiragem. São Paulo: Malheiros 
Editores. P.152. 
 
AZEVEDO MARQUES, Floriano de. A Reversibilidade nas Concessões do Setor de 
Telecomunicações. Revista de Direito Público da Economia – RDPE Belo Horizonte n. 8, ano 2 
Outubro/Dezembro 2004 Disponível em: 
HTTP://www.bidforum.combr/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12788>. Acesso em: 20 nov. 2014 
 
BACELLAR FILHOS, Romeu Felipe; BLAHCHET, Luis Alberto (Coord.). Serviços públicos: estudos 
dirigidos. Organizadores: Daiana Trybus, Paulo Henrique Ribas e Rodrigo Pironti Aguirre de Castro. 
Belo Horizonte: Fórum, 2007. 
 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. 
28º ed. 
_____________________________. Prestação de serviços públicos e administração indireta. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1973. 
 
BARROSO, Luis Roberto. Alteração dos Contratos de Concessão Rodoviária. In Direito Administrativo 
Brasil-Argentina. Estudos em homenagem a Augustin Gordillo, Belo Horizonte: Del Rey. 2007. 
 
BATISTA, Joana Paula. Remuneração dos Serviços Públicos. São Paulo: Malheiros Editores. 2005. 
P. 89. 
 
BATISTA DOS SANTOS, Marcia Walquiria (org). Licitações e Contratos: Roteiro Prático. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1999. 
 
BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo – Tomo II. Quinta Edición. Buenos Aires: Roque Depalma 
Editor, 1955. 
 
BITTENCOURT, Marcus Vinicius Corrêa. Controle das concessões de serviço público. Belo 
Horizonte: Fórum, 2006. 
 
BRAZ, Petrônio. Processo de Licitação, Contrato Administrativo e Sanções Penais. Leme: Mizuno, 
2007. 2ª ed. 
 
CÂMARA, Jacintho Arruda. Tarifa nas Concessões. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. 
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Iures, 
2009. 21ª ed. 
 
CARVALHO, André Castro (Org); Figueiredo, Lucia Valle. Contratos de Concessão de Rodovias – 
Artigos, Decisões e Pareceres Jurídicos. 
__________________________. TCU Limita uso de arbitragem e dá um passo e meio atrás. 
Disponível em http://www.conjur.com.br/2012-out-23/andre-carvalho-tcu-limita-uso-arbitragem-passo-
meio, acessado em 01.04.2014. 
__________________________. Não há nada tão distante como o fim de contrato de concessão. 
Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-ago-21/andre-carvalho-nao-nada-tao-distante-fim-
contrato-concessao. Acessado em 19.11.2014. 

 
CINTRA DO AMARAL, Antonio Carlos. Concessão de Serviço Público. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002. 2ª ed. 
__________________. Concessão de Serviços Públicos - Novas Tendências. São Paulo: Quartier 
Latin, 2012. 

http://www.conjur.com.br/2012-out-23/andre-carvalho-tcu-limita-uso-arbitragem-passo-meio
http://www.conjur.com.br/2012-out-23/andre-carvalho-tcu-limita-uso-arbitragem-passo-meio
http://www.conjur.com.br/2014-ago-21/andre-carvalho-nao-nada-tao-distante-fim-contrato-concessao
http://www.conjur.com.br/2014-ago-21/andre-carvalho-nao-nada-tao-distante-fim-contrato-concessao


189 
 

__________________. Anulação de contrato já cumprido. Alteração de método construtivo e 
alteração de objeto contratual. Faturamento direto à contratante, efetuado por subcontratada. Revista 
Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 2, n. 4, jul./dez. 2013. Disponível em: 
<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=97046>. Acesso em: 1 jun. 2014. 
__________________. Invalidade e anulação do ato administrativo. In: Licitação e contrato 
administrativo, p. 59-61. 
 
COSTA, Maria D'Assunção; BONFIM, Natalia Felipe Lima. Prorrogação dos contratos de concessão: 
aspectos gerais. Revista de Direito Público da Economia RDPE, Belo Horizonte, ano 7, n. 25, 
jan./mar. 2009. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=56971>. 
Acesso em: 20 nov. 2014. 
 
CRETELLA JUNIOR, José. Dos Contratos Administrativos Rio de Janeiro: Forense. 1997. P.165/166. 
 
DAL POZZO, Augusto Neves. Concessão de serviço público. Diferenças entre o regime da Lei nº 
8.666/93 e o da Lei nº 8.987/95. Possibilidade de superação dos limites estabelecidos no §1º do art. 
65 da Lei nº 8.666/93 nos contratos de concessão de serviços públicos. Revista Brasileira de 
Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, jan./jun. 2012. Parecer. Disponível em: 
<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=77586>. Acesso em: 1 jun. 2014. 
 
DALLARI, Adilson Abreu. Segurança Jurídica e Anulação do Contrato Administrativo. In Marco Túlio 
Bottino (org).  Segurança Jurídica no Brasil. São Paulo: RG Editores, 2012. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2009. 22ª. Ed. 
 
Direito Administrativo Econômico / José Eduardo Martins Cardozo, João Eduardo Lopes Queiroz, 
Márcia Walquiria Batista dos Santos (coordenadores). TANAKA, S. Y. K. Contratos Administrativos. 
São Paulo: Atlas, 2011. 
 
FILHO, Marçal Justen. Concessões de Serviços Públicos – Comentários às Leis nº 8.987 e 9.074, de 
1995. São Paulo: Dialética, 1997. 
 
FREIRE, André Luiz. Manutenção e Retirada dos Contratos Administrativos Inválidos. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008. 
 
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010. 15ª Edição 
 
A Reversibilidade dos Bens nas Concessões de Serviços Públicos. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE Belo Horizonte, n.8, ano 2 Outubro/Dezembro 2004 Disponível em: 
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12792>. Acesso em: 20 nov. 2014. 
 
GRAU, Eros Roberto. Extinção da concessão de rodovias e bens públicos. Disponível em: 
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,extincao-da-concessao-de-rodovias-e-bens-publicos-imp-
,923501 Visitado em: 30.05.2013. 
 
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de Serviço Público. São Paulo: Saraiva. 2012. 
____________________________. Alteração Unilateral do Contrato Administrativo – Interprestação 
de Dispositivos da Lei 8.666/1993. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo São Paulo: Ed. Saraiva. 2005. 
 
LOBÃO, Marcelo Meireles. Responsabilidade do Estado pela Desconstituição de Contratos 
Administrativos em Razão de Vícios Nulidade. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 
 
LOSINSKAS, Paulo Victor Barchi. Carvalho, André Castro. O Princípio da Legalidade e a Regulação 
Econômica. Revistas dos Tribunais Nordeste - RTNE. N.4, ano 2, Março/Abril 2014. 
 
MARRARA, Thiago. Bens Públicos: domínio urbano infra-estruturas. Belo Horizonte: Fórum, 2007.  
 
MASAGÃO, Mario. Curso de Direito Administrativo – Tomo II. São Paulo: Max Limonad, 1960. 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,extincao-da-concessao-de-rodovias-e-bens-publicos-imp-,923501
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,extincao-da-concessao-de-rodovias-e-bens-publicos-imp-,923501


190 
 

 
MEDAUAR, Odete (Coord.) Concessão de Serviços Públicos. São Paulo: Editora dos Tribunais, 1995. 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. 
15ª ed. 
 
MELLO, Rafael Munhoz de. Prorrogação de concessão de serviço público. Revista de Direito Público 
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 46, p. 207-222, abr./jun. 2014. 
 
MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Contrato Administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 
 
MOREIRA, Egon Bockman. Direito das Concessões de Serviço Público – Inteligência da Lei nº 
8.987/1995 (Parte Geral). São Paulo: Malheiros Editores, 2010. 
 
MUKAI, Toshio. O Princípio Geral da Certeza e Segurança Jurídica e o Direito Administrativo. In  
Marco Túlio Bottino (org).  Segurança Jurídica no Brasil. São Paulo: RG Editores, 2012. 
 
NASCIMENTO, Marina Georgia de Oliveira e. Bens reversíveis na concessão de serviços de 
telecomunicações: uma análise da teoria da despatrimonialização. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 02 
jun. 2014. Disponivel em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.48377&seo=1>. 
Acesso em: 20 nov. 2014. 

OLIVEIRA, José Carlos de; MATOS, Fernanda de Mello. Mecanismos de reequilíbrio econômico-
financeiro nos contratos de concessão de serviço público. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo 
Horizonte, ano 3, n. 5, p. 85-106, mar./ago. 2014. 
 
PESTANA, Márcio. Direito Administrativo Brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2ª ed. 
 
PORTO NETO, Benedicto. Concessão de Serviço Público no Regime da Lei N. 8.987/95. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1998. 
 
ROCHA, Silvio Ferreira da. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. 
 
SALGADO, Valério e PECORA, Vinicius Augusto. Desenvolvimento e Estado de Direito no Brasil: 
Cumprimento de Contratos Versus Razão de Estado in Cumprimento de Contratos e Razão de 
Estado. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. 
 
SUNDFELD, Carlos Ari. Os contratos de concessão e sua anulação. Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 7, julho/agosto/setembro, 2006. Disponível 
em HTTP://www.direitodoestado.com.br. Acesso em 09 de junho de 2014. 
 
TANAKA, Sônia Yuriko Kanashiro. Concepção dos Contratos Administrativos. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007. 
 
VALIM, Rafael. O Princípio da Segurança Jurídica no Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010. 

http://www.direitodoestado.com.br/

