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Base legal das concessões ...
 Lei federal nº 8.987/1995 (lei geral das concessões);
 Lei federal nº 11.079/2004 (contratação de PPP’s);
 Lei federal nº 11.107/2005 (lei dos consórcios públicos -

contratos de programa).
E na ARES-PCJ:
Resolução nº 70, de 11 de dezembro de 2014.

Desafios na regulação das concessões ...
 Na concessão não se transfere a titularidade dos serviços,

mas apenas a sua execução (art. 30, V, da CF);
 Atividade desenvolvida sob regime jurídico híbrido:

Empresa privada para organização, estruturação de
relação com terceiros (art. 25, §1º, da Lei 8.987/95) e regime
celetista para seus empregados;
Prestadora de serviço público, sujeita à relação de direito
público e com responsabilidade objetiva pela execução de
suas atividades (art. 37, §6º, da CF).

Garantias asseguradas na concessão ...
 Ao Concedente:
 Garantia da supremacia do interesse público em relação ao

interesse privado parceiro privado:
 Ao Concessionário:
 direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
 Limites regulamentares:
 Poderes inerentes ao titular-concedente (poder de controle,

de sanção, de intervenção, caducidade e exigência de
garantia). Cf. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na
Administração pública. 5ª ed., São Paulo:Atlas, 2006, p. 100-107).

Desafios na regulação das concessões ...
PODER DE CONTROLE: (dever de zelar pela fiel execução
do contrato)
 A Entidade reguladora deve ser anuente-interveniente no
contrato de concessão (para os contratos anteriores à Lei nº
11.445/07 deve ser feito aditamento para sua inclusão);
 Toda atribuição regulatória compete ao ente regulador.
 E a fiscalização estabelecida no contrato pode ser

partilhada entre concedente e entidade reguladora?

Desafios na regulação das concessões ...
PODER DE SANÇÃO: (decorrência lógica do poder de
controle. Prerrogativa do concedente de aplicar punição ao
concessionário que descumpre o contrato);
 A Lei 8.987/95 não indica penalidades (art. 38 – inexecução

acarreta caducidade ou sanções contratuais);
 Maria Sylvia Zanella Di Pietro: necessária observância do

princípio da legalidade. Penalidades possíveis somente as
previstas em lei;

Desafios na regulação das concessões ...
 Aplicam-se as penalidades previstas nos arts. 87 e 88 da Lei

8.666/93. Justificativa: art. 124 da lei de licitações:
Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão
ou concessão de serviços públicos os dispositivos desta Lei
que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto”

 São penalidades previstas na Lei nº 8.666/93:
 Advertência;
 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no

contrato;
 Suspensão temporária e impedimento de contratar.

Desafios na regulação das concessões ...
 Intervenção e revogação (não são consideradas penalidades, a

primeira é processo administrativo de apuração de infrações e
a segunda é modo de extinção da concessão).
 As multas já previstas no contrato podem ser alteradas

por ato normativo da Agência Reguladora?
 Posição clássica do contrato de concessão: prevalência de

regras de direito privado; pacta sunt servanda (os contratos
devem ser cumpridos) e lex inter partes (o contrato é lei entre
as partes). A concessionária executa serviços em seu próprio
nome e por sua conta e risco.

Desafios na regulação das concessões ...
 Teoria contemporânea: mutabilidade do contrato

administrativo, pois o objeto contratado é o serviço de
interesse público e deve ser flexível sempre que assim for
exigido para melhor atendimento das suas finalidades.
 Teoria do fato do príncipe e teoria da imprevisão que

reconhecem o poder de alteração unilateral.
 Conclusão: a alteração unilateral pode abranger cláusulas

regulamentares do contrato, o que exclui a possibilidade de
criação de novas modalidades de multas ou alteração de
valores ou percentuais estabelecidos originalmente.

E o contrato de programa? ...
 Contrato de programa deve ser entendido como uma nova

modalidade de concessão criada com a Lei federal nº
11.107/2005 (lei dos consórcios públicos);
 Tem inspiração no Acordo de Programa italiano (Lei nº 64,

de 1º/03/1986 – intervento straordinario nel Mezzogiorno);
 Tem como base a relação entre entes federativos entre si e

entre ente federativo e um consórcio público;
 Justifica atualmente a contratação das empresas estaduais de

saneamento com dispensa de licitação (art. 24, XXVI, da Lei
8.666/93);

E o contrato de programa? ...
 Contrato de programa é equiparado aos demais modelos de

concessão:
Art. 13. [...]
§ 1º O contrato de programa deverá:
I – atender à legislação de concessões e permissões de
serviços públicos [...]
 Modelo criticado por garantir dispensa de licitação em

ambiente de ampla concorrência e com empresas estaduais
que visam lucro e abertas ao capital externo;

E o contrato de programa? ...
 Sanções e fiscalização dos contratos de programa:
 Os atos de fiscalização devem ser conduzidos por ente

regulador independente, vedada a autorregulação, nos
termos da Lei nº 11.107/2005:
 Art. 13. [...]; §3º É nula a cláusula de contrato de programa
que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por
ele próprio prestados.
 Aplicam-se aos contratos de programa as mesmas regras

reservadas às concessões plenas e administrativas
(PPP’s) na fiscalização e regulação.

O que tem feito a ARES-PCJ?
1). Adaptação dos contratos de concessão anteriores à Lei
federal nº 11.445/2007 para reconhecimento dos poderes
normativos;
2). Participação ativa nas discussões de editais e contratos
das novas concessões administrativas dos consorciados.
2). Instituiu a Resolução nº 70/2014, que uniformiza e cria
regras regulatórias. São elas:

- Critérios para reajustes das tarifas (nas concessões
plenas) e das contraprestações (para PPP’s);

- Regras e procedimentos para revisões ordinárias e
extraordinárias dos contratos;

- Regras para exercício do direito ao contraditório e
ampla defesa nos processos administrativos; e

- Formatação do controle social nos contratos.

E para o segundo semestre de 2018 ...

- Proposta de atualização da Resolução nº 70/2014;
- Criação de grupo de trabalho para discutir as
adaptações necessárias; e

- consulta e audiência pública para apresentação
da proposta.
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