
ERRATA: 

No “Resumo”, última linha, onde se lê “...permitindo maior adaptação no tradeoff entre risco e propriedade”, leia-se “...permite maior adaptação 

no tradeoff entre risco e propriedade”. 

Na pág. 21, final do primeiro parágrafo, onde se lê  “mas é difícil supor que o governo tenha se surpreendido pelas razões a seguir apresentadas”, 

leia-se “mas é difícil supor que o governo tenha se surpreendido, pelas razões a seguir apresentadas”. 

Na pág. 34, no segundo parágrafo, onde se lê “É cediço...para que o Estado venha a pactuar com a iniciativa privado”, leia-se “É cediço....para 

que o Estado venha a pactuar com a iniciativa privada”. 

Na pág. 35, onde no parágrafo que se inicia por “Suas tarefas tornam-se...”, na penúltima frase do parágrafo, onde se lê “colocados à sua 

disposição para fazer frente aos desafios enfrentado”, leia-se “colocados à sua disposição para fazer frente aos desafios enfrentados”. 

Na pág. 44, na nona linha, onde se lê “A escola marginalista reforçou essa tendência, menosprezando as instituições..”, leia-se “A escola 

marginalista reforçou essa tendência, menosprezando o papel das instituições”. 

Na pág. 51, no parágrafo que se inicia com “O marco regulatório encetado com a..” na sexta linha do parágrafo, onde se lê “concessionário 

particular por um determinado período de tempo e sob os lindes...”, leia-se “concessionário particular, por um determinado período de tempo, 

e sob os lindes”. 

Na pág. 74, último parágrafo, última linha, onde se lê “tanto aqueles realizados pelo setor público quanto os empreendidos conduzidos pelo 

setor privado...”, leia-se “tanto aqueles realizados pelo setor público quanto os empreendidos pelo setor privado...”. 

Na pág. 75, penúltima linha, onde se lê “...advogando, pois pela indissociabilidade entre seus segmentos”, leia-se “advogando, pois, pela 

indissociabilidade de seus segmentos”. 

Na pág. 77, sexta linha, onde se lê “mas cunha involução, no setor elétrico...”, leia-se “mas cuja involução, no setor elétrico”. 

Na pág. 80, terceira linha, onde se lê “Instalar usinas termelétricas próximo as minas...”, leia-se “Instalar usinas termelétricas próximo às 

minas...”. 

Na pág. 81, última linha do primeiro parágrafo, onde se lê “deu ensejo aos investimentos em infraestrutura e, dentro dessa, em especial, em 

investimentos no setor de energia elétrica”, leia-se “deu ensejo aos investimentos em infraestrutura, e, dentro deles, em especial, nos 

investimentos no setor de energia elétrica”. 

Na pág. 87, na oitava linha, onde se lê “coube a Eletrobras..”, leia-se “coube à Eletrobras....”. 

Na pág. 96, no segundo parágrafo, onde se lê “Conforme comenta Leite, o crescimento previsto no Plano 1990 de fato se fez sen tir até 1979, 

porém, que foi inferior até mesmo à pior...”, leia-se “Conforme comenta Leite, o crescimento previsto no Plano 1990 de fato se fez sentir até 

1979, porém, a partir de 1985, foi inferior até mesmo à pior...”. 

Na página 102, linha 16, onde se lê “poderio militar capaz de garantir acesso a fontes de energia em outros países”, leia-se “poderio militar 

capaz de garantir acesso a fontes de energia em outros países por meio da força”. 

Na pág. 110, terceira linha, onde se lê “Ambos as estruturas possuíam íntima ligação”, leia-se “Ambas as estruturas possuíam íntima ligação”. 

E na sexta linha, onde se lê “figurou com grande passo no sentido de expandir o sistema Sul e Sudeste ao Centro-Oeste”, leia-se “figurou como 

grande passo no sentido de expandir o sistema Sul e Sudeste ao Centro-Oeste”. 

Na pág. 112, onde se lê “Os trabalhos dos consultores e do RE-SEB se dividiram em quatro fases, um de diagnóstico e opção, outro de 

concepção do modelo, um terceiro de elaboração e documentos regulamentares...”, leia-se “Os trabalhos dos consultores do RE-SEB se 

dividiram em quatro fases, uma de diagnóstico e opção, outra de concepção do modelo, uma terceira de elaboração e documentos 

regulamentares...”. 

Na pág. 122, última linha, onde se lê “em outros casos em território estrangeiro”, leia-se “em outros casos, em território estrangeiro”. 

Na pág. 130, no último parágrafo, terceira linha, onde se lê “....e cuja função era compra eletricidade das geradoras, leia-se “...e cuja função 

era comprar eletricidade das geradoras...”. 

Na pág. 136, última linha, onde se lê “uma refinaria em Pasadena adaptada ao refino do óleo pesado”, leia-se “uma refinaria em Pasadena 

adaptada ao refino do óleo leve”. 

Na pág. 142, segunda linha, onde se lê “GLN”, leia-se “GNL”. 

Na pág. 149, onde se lê “Inobstante, da perspectiva política, uma série de obstáculos tem...”, leia-se “Inobstante, da perspectiva política, uma 

série de obstáculos têm...”. 

Na pág. 152, sétima linha, onde se lê “cuja explicação decorre da per da capacidade de regularização...”, leia-se “cuja explicação decorre da 

perda da capacidade de regularização...”. 

Na pág. 161, antepenúltima linha, onde se lê “mas nesse mercado ficou nas mãos...”, leia-se “mas esse mercado ficou nas mãos...”. 

Na pág. 178, nota de rodapé 440, última linha, onde se lê “...em um mercado de estrutura competitiva ou monopolista”, leia-se “em um mercado 

de estrutura competitiva, monopolista, etc.” 



Na pág. 190, nota de rodapé 481, segunda linha, onde se lê “a Projeto de Lei Nº 131 de 2005”, leia-se “o Projeto de Lei Nº 131 de 2005”. 

Na pág. 202, última linha, onde se lê “por mor da modificação promovida pela EC Nº 9/1995, p constituinte...”, leia-se “por mor da modificação 

promovida pela EC Nº 9/1995, o constituinte...”. 

Na pág. 204, na primeira citação, onde se lê “Em suma: o contratado detém a propriedade do produto, mas não é titular de sua libre 

disponibilidade”, leia-se “Em suma: o contratado detém a propriedade do produto, mas não é titular de sua livre disponibilidade”. 

Na pág. 215, seção 5, terceira linha, onde se lê “a política, o direito e a economia como ciências...”, leia-se “a política, o direito e a economia 

em ciências...”. 

Na pág. 218, penúltima linha, onde se lê “Ou seja, quanto está em questão...”, leia-se “Ou seja, quando está em questão...”. 

Na pág. 227, vigésima linha, onde se lê “desenvolvimento, visto que sua riqueza seria transferida”, leia-se “subdesenvolvimento, visto que sua 

riqueza seria transferida”. 

Na pág. 228, onde se lê “Esta política foi levada adiante maiormente durante a Era Vargas”, leia-se “Esta política foi levada adiante maiormente 

durante a Era Vargas e de JK”. 

Na pag. 231, penúltima linha, onde se lê “(i) na seção VII, a seguir”, leia-se “(i) na seção 7, a seguir”. 

Na pág. 232, primeira linha, onde se lê “(ii) na seção VIII”, leia-se “(ii) na seção 8”. 

Na pág. 238, oitava linha onde se lê “como a criação da internet a revolução da informática”, leia-se “como a criação da internet e a revolução 

da informática”. 

Na pág. 242, primeira linha, onde se lê “que levam ao depósito de material orgânico”, leia-se “que acarretam o depósito de material orgânico”. 

Na pág. 260, nota 595, segunda linha, quando se lê “promulgada a Lei Nº 9.478/1997 na ADI Nº 3.273-9/DF”, leia-se “promulgada a Lei Nº 

9.478/1997, na ADI Nº 3.273-9/DF”. 

Na pág. 272, antepenúltima linha, onde se lê “no preço do petróleo e gás natural no mercado internacional prejudicando.”, leia-se no preço do 

petróleo e gás natural no mercado internacional.”. 

Na pág. 316, segundo parágrafo, antepenúltima linha, onde se lê “Inobstante, a parcela dos hidrocarbonetos produzidos...”, leia-se “Inobstante, 

no contrato de partilha de produção, a parcela dos hidrocarbonetos produzidos....” 

Na pág. 332, sétima linha onde se lê “aos preços das commodities relacionam-se à variação do barril de petróleo...”, leia-se “aos preços das 

commodities relacionam-se à variação do preço do barril de petróleo...”. 

Na pág. 348, décima linha, onde se lê “nesse ponto de apenas um deles...”, leia-se “nesse ponto apenas um deles...”. 

Na pág. 355, segundo parágrafo, onde se lê “Malgrado, agasalhamos ao longo desse trabalho, a mantença...”, leia-se “Malgrado, agasalhamos 

ao longo desse trabalho a tese em favor da mantença...”. 

Na pág. 356, quinta linha, onde se lê “não dispunha de reservas petrolíferas consideráveis, havendo tornando-se adequada a criação...”, leia-se 

“não dispunha de reservas petrolíferas consideráveis, tornando-se adequado a criação...”. 

Na pág. 360, penúltima linha da nota de rodapé 754, onde se lê “Malgrado, no contrato de partilha verifica-se uma maior tentativa de 

centralização....”, leia-se “Malgrado, no segundo marco regulatório verifica-se uma maior tentativa de centralização...”. 

Na pág. 361, parágrafo que se inicia com “No âmbito dos Municípios, Postali....por força da natureza petro-rentista adquirida por esses entes”, 

leia-se “No âmbito dos Municípios, Postali...por força do caráter petro-rentista adquirido por esses entes”. 

Na pág. 362, quarta linha, onde se lê “mas que a propriedade das reservas petrolíferas é a União, não dos entes locais (Estados e Municípios)”, 

leia-se “mas que a propriedade das reservas petrolíferas é da União, não dos entes locais (Estados e Municípios)”. 

Na pág. 368, no parágrafo que se inicia “Ademais, os investimentos serão feitos prioritariamente.....garantindo que a riqueza possa ser melhor 

distribuída para toda a população”, leia-se “Ademais, os investimentos serão feitos prioritariamente...garantindo que a riqueza possa ser melhor 

distribuída entre toda a população”. 

Na pág. 370, oitava linha, onde se lê “permanece em suspenso, a depender (e para na metade da frase)”, leia-se “permanece em suspenso, a 

depender de decisão do STF quanto à constitucionalidade ou não da distribuição prevista na Lei Nº 12.734/2012”. 

Na pág. 380, décima sexta linha, onde se lê “Ora, ao particular é disponibilizada uma miríade de contratos...”, leia-se “Ora, ao particular é 

disponibilizado uma miríade de contratos....”. 

Na pág. 416, que define o termo “contrato de concessão”, em seu último parágrafo, onde se lê “Desta forma, trata-se de um contrato multilateral. 

Desta forma, trata-se de uma assunção de riscos mais robusta ao particular. A duração dessa espécie de contrato me econômico financeiro, este 

não é tão rigoroso e garantista quanto em outras espécies de contratos administrativos, pois, nessa espécie de contrato, é muito comum que o 

particular contratante assuma parte dos riscos da atividade objeto do contrato”, leia-se “Em vez de comutativo, trata-se, pois, de um contrato 

multilateral. E ainda, trata-se de uma assunção de riscos mais robusta ao particular, de modo que esse contrato não é tão rigoroso e garantista 

quanto em outras espécies de contratos administrativos, pois no contrato de concessão é muito comum que o particular contratante assuma 

parte dos riscos da atividade objeto do contrato”. 


