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RESUMO 
 
A concessão de serviço público é tradicionalmente concebida como um arranjo contratual 
que tem como características essenciais – entre outras – (i) a exploração do serviço por 
conta e risco do concessionário e (ii) a remuneração do prestador por meio da cobrança de 
tarifas. Entretanto, essa definição clássica das concessões tem sido gradativamente 
alterada, em grande medida como consequência do aperfeiçoamento dos modos de 
delegação da prestação de serviços de utilidade pública, ocorrido para atender às crescentes 
e variadas demandas sócio-econômicas. Prova disso é a previsão no direito brasileiro das 
parcerias público-privadas sob as modalidades de concessão patrocinada e administrativa. 
Diante desses fatores, hoje não é mais possível aludir à concessão de serviços públicos 
como se fosse um conceito único e padronizado. Essa reavaliação da noção de concessão 
apresenta implicações no tocante à remuneração do concessionário ao menos em três 
pontos. Em primeiro lugar, a técnica concessória tem sido utilizada para o 
desenvolvimento de atividades de diversas naturezas, não reconduzíveis necessariamente à 
noção de serviço público, nas quais a cobrança de tarifas não é possível ou ao menos não é 
conveniente – o que demanda a busca por outras fontes de recursos, inclusive de origem 
estatal. Em segundo lugar, tem-se reconhecido espaços de liberdade ao concessionário para 
a fixação de sua remuneração, muitas vezes em ambiente concorrencial – o que envolve a 
submissão das concessões à regulação econômica. Em terceiro lugar, vem-se reconhecendo 
a conveniência da exploração econômica intensiva de todas as possibilidades geradas pelo 
serviço delegado, de forma a permitir a obtenção de receitas marginais. Essas 
circunstâncias inegavelmente conferem maior complexidade à remuneração do prestador. 
O presente trabalho pretende aprofundar o estudo das formas de remuneração do 
concessionário no âmbito das concessões comum, patrocinada e administrativa. Serão 
examinadas a cobrança de tarifas (inclusive em regime de flexibilidade tarifária), a 
remuneração do concessionário por meio do emprego de recursos públicos e o 
desenvolvimento de atividades geradoras de receitas marginais.  
 
Palavras-chave: concessão, parceria público-privada, tarifa, política tarifária, benefícios 
tarifários, reajuste, concorrência, risco, flexibilidade tarifária, liberdade tarifária, price cap, 
cesta tarifária, subsídio estatal, subsídio cruzado, contraprestação pública, receitas 
marginais, exploração econômica. 
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ABSTRACT 
 
Public service concession is traditionally conceived as a contractual arrangement which 
presents as essential characteristics – among others – (i) the service exploitation at the risk 
of the concessionaire and (ii) revenue from the collection of user fees. However, the classic 
definition of a concession has been gradually altered, in part on account of the refinement 
of the means of rendering public services, especially to fulfill the diverse and expanding 
social-economic demands. The introduction of public-private partnerships in Brazilian law, 
under the forms of sponsored and administrative concessions, demonstrates this process. In 
view of this current situation, it is not possible nowadays to understand a public service 
concession as a standardized concept that is universally applicable. This revaluation has 
implications over the concessionaire’s remuneration at least on three points. First of all, the 
concession technique has been used to provide a great diversity of activities that are not 
necessarily considered public services, and that do not give support to the collection of 
user fees, requiring other forms of financial coverage, including public resources. Second, 
it has been permitted that concessionaires fix prices, sometimes under competition 
environment, which involves the submission of the concessions to economic regulation. At 
last, the importance of exploring all possibilities generated by the delegated service, in 
order to obtain additional income, is becoming increasingly recognized. These 
circumstances undeniably confer more complexity to the concessionaire’s remuneration. 
The intent of this work is to examine in greater depth of the concessionaire’s remuneration 
under common, sponsored and administrative concession arrangements. This thesis will 
analyze user-fees revenue (including flexibility on the definition of user fees), public 
subsidies and the development of alternative activities in order to create additional income.  
 
Key-words: concession, public-private partnership, user fees, user fees policy, user fees  
benefits, readjustment, competition, risk, user fees flexibility, user fees freedom, price cap, 
price basket, public subsidy, cross-subsidy, government payments to concessionaires, 
additional income, economic exploitation. 
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RÉSUMÉ 
 
La concession de service public est traditionellement conçu comme une arrangement 
contractuelle caracterisé par (i) l’ exploitaion du service à frais et risques du concessionaire 
et (ii) la perception de redevances directement sur les usagers du service. Néanmoins, la 
définition classique de concession a été graduelment alteré, en grand part à consequence du 
perfectionement du modes de délégation de prestation des services d’intérêt général, 
produit pour accomplir les croissants et variés demandes socio-économiques. La prévision 
dans le droit brésilien du partenariats public-privé sour les modalités de concession subsidé 
et concession administratif démontre cet process. La notion de concession de service 
public, telle qu’elle figure dans les schémas classiques, ne peut donc être reduite à un 
concept unique et stéréotypé. Cette revaluation de la notion de concession a au moins trois 
types de implications dans la rémunération du concessionaire. En premiére lieu, le système 
concessif a été utilisé pour metre en œvre diférénts activitées, que ne peut être réduite 
obligatoirement à la notion de service public, dans lequelles la tarification ne a pas possible 
ou adéquat – donc la necessité de rechercher autres sources de recours, inclusivement des 
apports pour la personne publique concédante. En second lieu, il y a la possibilité de 
fixation de tarif à la volonté des gestionnaires, fréquentment aux règles de libre 
concurrence – subordonnée à la régulation économique. En troisième lieu, il y a la 
convenance de exploitation économique intensif de toutes les possibilités dérivés du 
service delegué, au point de permettre l’obtention de recettes alternatives. À cause de ces 
circumstances la rémuneration du concessionaire est devenu incontestablement plus 
complexe. Le présent dissertation a pour ambition approfondir le débat sour les modes de 
rémunération du concessionaire dans les concessions commun, subsidé et administratif. Ils 
seront examinées la peception de redevances directement sur les usagers du service 
(inclusivement sour le schéma de flexibilité tarifaire), la rémunération pour la personne 
publique concédante et le développement de activitées pour l’obtention de recettes 
alternatives. 
 
Mots-clefs: concession, partenariat public-privé, tarif, politique tarifaire, benefits 
tarifaires, réajustement, concurrence, risque, flexibilité tarifaire, liberté tarifaire, price cap, 
“panier” tarifaire, aide public, subside interne, paiment public, recettes alternatives, 
exploitation économique. 
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INTRODUÇÃO 
 

 1. Pretende-se examinar neste trabalho as diversas formas de remuneração do 

concessionário nas concessões comum, patrocinada e administrativa. 

 O estudo se limitará ao âmbito dessas três modalidades de contratação 

administrativa. Isso se deve, por um lado, ao entendimento de que as concessões comum, 

patrocinada e administrativa guardam estreitas relações entre si, que permitem separá-las 

de outras modalidades de contratações realizadas pelo Estado. Por outro lado, o estudo não 

se restringirá às duas últimas figuras – criadas pela “Lei das Parcerias Público-Privadas” 

(Lei n. 11.079/2004) – porque a sua instituição no direito brasileiro não criou uma 

sistemática inteiramente nova, mas apenas estabeleceu algumas regras destinadas a 

objetivos específicos, que não eram contemplados na legislação existente até então. 

 Nesse sentido, pode-se dizer que o trabalho tratará das formas de remuneração do 

concessionário nos múltiplos vínculos negociais de trato continuado estabelecidos entre a 

Administração Pública e particulares que tenham por objeto a prestação, sob 

responsabilidade destes, de serviços com algum coeficiente de interesse social1. 

 2. Tomou-se como ponto de partida para a delimitação do tema o entendimento de 

que a legislação surgida com a Reforma do Estado adotou orientações normativas que de 

certo modo são contrárias a tendências legislativas anteriores. 

 2.1. O Decreto-Lei n. 2.300/86 e a Lei n. 8.666/93, que o seguiu, tiveram como 

preocupação central os contratos de empreitada. Resultaram em uma disciplina legal que 

exigia a definição prévia, pela Administração, de todos os detalhes das prestações do 

contratado. Ademais, proibiu-se a inclusão de financiamentos entre os encargos do 

particular (Lei n. 8.666/93, artigo 7º, § 3º). 

 No entanto, esse modelo não se ajustava bem às parcerias, ou seja, àquelas 

situações em que o particular presta, sob sua responsabilidade, serviços com algum 

coeficiente de interesse social2. 

                                                 
1 Não seria tecnicamente correto fazer referência aqui aos serviços públicos apenas, vez que as concessões 
administrativas não têm como objeto necessariamente a prestação de um serviço público. Essa é a lição de 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 150-151). No mesmo 
sentido se manifestam: SUNDFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das parcerias público-privadas. In: _____ 
(org.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 29-30 e JUSTEN FILHO, Marçal. Curso 
de Direito Administrativo. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 677, entre outros. 
2 O termo “parceria”, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, pode ter uma acepção bastante ampla, “para 
designar todas as formas de sociedade que, sem formar uma nova pessoa jurídica, são organizadas entre os 
setores público e privado, para a consecução de fins de interesse público”, o que envolve todas as formas de 
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 Nas parcerias entre o Estado e particulares, atribuem-se encargos de gestão aos 

prestadores, para o que é necessário haver certa liberdade de meios3. Tal liberdade, aliás, 

constitui um importante fator de sucesso nas parcerias, já que representa uma forma de 

aproveitamento da criatividade e eficiência do setor privado. Outro dado importante é que 

o Estado precisa de parceiros que tragam financiamento para implementar infraestruturas4. 

 2.2. Nesse contexto, foi concebida a “Lei de Concessões” (Lei n. 8.987/95). Em 

uma concessão de serviços públicos, o concessionário tem mais liberdade para definir sua 

atuação do que teria em um contrato de prestação de serviços firmado no âmbito da Lei n. 

8.666/93. É verdade que essa liberdade do prestador é limitada em função da possibilidade 

de o Estado amoldar as condições de prestação às necessidades públicas5. De todo modo, o 

delegatário assume determinados riscos da atividade e a presta por sua conta (Lei n. 

8.987/95, artigo 2º, incisos II, III e IV). 

 2.3. Essa tendência ainda foi complementada mais recentemente com a edição da 

Lei n. 11.079/2004. Essa Lei destinou-se justamente a instituir regras faltantes, com a 

finalidade de possibilitar a realização de determinados arranjos que não eram possíveis 

anteriormente6. 

                                                                                                                                                    
delegação (concessões, permissões e parcerias público-privadas sob a forma de concessões patrocinadas e 
administrativas), fomento, cooperação, entre outras” (Parcerias..., p. 22). A abrangência do termo também é 
destacada por Dinorá Adelaide Musetti Grotti (As parcerias na Administração Pública. In: CARDOZO, José 
Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (org.). Curso de 
Direito Administrativo Econômico. Vol. 1, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 441). Marçal Justen Filho prefere 
o termo “associação” ao vocábulo “parceria” e questiona a compatibilidade desta última com o regime 
jurídico da Administração Pública (Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 138-142). Também tece considerações críticas ao termo “parceria” Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto (O sistema de parceria entre os setores público e privado. Boletim de Direito Administrativo. São Paulo: 
NDJ, ano XIII, n. 1, jan. 1997). 
3 Nesse sentido, pode-se referir ao entendimento existente no direito francês de que os contratos de delegação 
de serviço público e os contratos de marchés publics se diferenciam justamente porque, nos primeiros, há a 
transferência de exploração. Nesse sentido, Eric Delacour, Julien Antoine, Jean-François Davignon e 
Catherine Ribot apontam o seguinte: “Dans un marché, le cocontratant de la personne publique, ne participe 
pas ‘à l’exécution même du service public’, pour rependre la formule utilisée par les tribunaux; il fournit, au 
service public, certains ‘moyans’ de fonctionnement. Dans un contrat de délégation, le délégataire reçoit tout 
au contraire le ‘droit d’exploiter’ une activité de service public” (La Loi Sapin et les Délégations de Service 
Public. Paris: Litec, 2003, p. 26). Não se pretende aplicar no direito brasileiro a distinção que existe no 
direito francês entre as delegações de serviços públicos e os contratos de marchés publics. Inclusive a própria 
noção de serviço público é bastante diferenciada nos dois sistemas. Contudo, a afirmação daqueles autores 
demonstra uma característica que também pode ser observada no direito brasileiro: a de que, nos contratos de 
parceria, o concessionário tem uma responsabilidade de gestão que não existe em outras contratações 
administrativas (por exemplo, naquelas firmadas com base nas disposições da Lei 8.666/93). 
4 Acerca do assunto, Odete Medauar ressalta que uma das justificativas para a retomada do instituto da 
concessão no final do século XX foi justamente a necessidade de “execução de serviços públicos sem ônus 
financeiro para a Administração” (O Direito Administrativo em Evolução. 2.ed. São Paulo: RT, 2003, p. 
218). Trata-se da incapacidade de financiamento exclusivamente estatal. 
5 Nesse sentido, confira-se, por todos: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias..., p. 76. 
6 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia..., p. 21. 
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 Em primeiro lugar, instituíram-se normas que disciplinam o oferecimento, pela 

entidade pública, de garantia pelas contraprestações assumidas pelo Estado em adição à 

cobrança de tarifas. Assim, foi criada a figura da concessão patrocinada. 

 Em segundo lugar, fazia-se necessário permitir a aplicação da lógica econômico-

contratual das concessões a outros objetos que não necessariamente a exploração de 

serviços públicos que admitem a cobrança de tarifas. Assim, uma sistemática equivalente 

poderia ser utilizada em contratos que tivessem como objeto a prestação de serviços nos 

quais o Estado fosse usuário direto ou indireto. Desse modo, foi instituída a chamada 

concessão administrativa. 

 Em todas essas modalidades de concessão, adota-se a mesma lógica contratual, que 

apresenta as seguintes características (entre outras): obrigação de investimento inicial, 

estabilidade do contrato, vigência por longo tempo a fim de permitir a recuperação do 

capital, remuneração vinculada a resultados, flexibilidade na escolha de meios para atingir 

certos fins. 

 3. Nesse contexto, a remuneração do concessionário apresenta uma série de 

complexidades, que a diferenciam do que ocorre nos contratos de empreitada. 

 Por isso, justifica-se a elaboração de um estudo acerca da remuneração do 

particular nas concessões. Este é o objeto do presente trabalho. 

 4. Optou-se aqui por organizar o estudo a partir das formas de remuneração, que 

podem ser classificadas em três diferentes espécies: cobrança de tarifas, remuneração pelo 

Poder Público e obtenção de receitas marginais. 

 Os capítulos estão estruturados, portanto, com base nessas formas de remuneração. 

 Tal modo de organização permite verificar que (i) cada concessão pode abranger 

diversas fontes de receita e (ii) mesmo cada forma de remuneração admite uma série de 

variações – a ponto de se afirmar que concessões desempenhadas com base no mesmo tipo 

de receita (tarifária, por exemplo) podem apresentar configurações bastante diferenciadas 

em termos de remuneração do prestador. 

 4.1. No Capítulo I, serão feitas algumas considerações introdutórias para 

demonstrar que o modelo econômico da concessão vem sendo utilizado para a prestação de 

uma grande pluralidade de serviços – o que demanda a existência de formas diversas de 

remuneração do prestador. Serão expostas também algumas concepções básicas que 

orientarão o exame dos capítulos seguintes. 

 4.2. No Capítulo II, será examinada a remuneração do concessionário por meio da 

cobrança de tarifas. Após algumas considerações iniciais sobre esse tipo de remuneração – 
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contexto no qual será destacado que a cobrança de tarifas não é um dado essencial das 

concessões – serão estudados os métodos de fixação das tarifas, a utilização de critérios 

político-sociais e a relação das tarifas com o equilíbrio econômico-financeiro das 

concessões. Ressalve-se desde logo, entretanto, que o estudo do equilíbrio econômico-

financeiro não é objeto deste trabalho. Para manter-se dentro dos limites propostos, a 

exposição cuidará apenas de aspectos pontuais, dando destaque à questão do reajuste das 

tarifas. 

 4.3. O Capítulo III tratará da remuneração dos concessionários em regime de 

flexibilidade tarifária. Ou seja, o objeto da exposição continua sendo a remuneração por 

meio da cobrança de tarifas, mas optou-se por abrir um capítulo em separado dadas as 

peculiaridades das questões relacionadas às formas de flexibilização da fixação de tarifas. 

A flexibilidade tarifária envolve questões interessantíssimas acerca da margem de 

liberdade conferida aos prestadores na gestão da atividade e se relaciona em grande parte 

(mas não necessariamente) com o ambiente concorrencial da prestação de certos serviços 

delegados pelo Estado. 

 4.4. A remuneração dos concessionários por meio do emprego de recursos do Poder 

Público será o tema do Capítulo IV. Inserem-se nesse contexto o emprego não só de 

recursos pecuniários, como também a cessão de direitos das mais variadas espécies. O 

exame não se restringirá às concessões patrocinadas e administrativas. Envolverá também 

o emprego de recursos estatais nas concessões atualmente denominadas de comuns. Ao 

final, serão feitas algumas considerações acerca da prestação de garantias pelo poder 

concedente, embora sem pretensão de esgotar o assunto. 

 4.5. No Capítulo V, analisar-se-á a remuneração por meio da obtenção de receitas 

marginais. O objetivo básico dessa forma de remuneração consiste no aproveitamento de 

oportunidades de modo a obter recursos que custearão integral ou parcialmente a prestação 

do serviço concedido. Trata-se de uma forma de remuneração muitas vezes relegada a 

observações meramente periféricas, mas que oferece um grande potencial, dentro da ideia 

de rentabilização7 das oportunidades que se apresentam ao prestador. Esta é certamente a 

forma de remuneração menos estudada, mas as questões envolvidas são bastante 

interessantes e merecem um exame mais aprofundado. 

                                                 
7 A ideia de rentabilização relaciona-se com a utilização eficiente de bens públicos. Esse assunto será 
retomado adiante. Acerca do tema, confira-se: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos: 
função social e exploração econômica. O regime jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 
2009, p. 389 e ss.. 
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 4.6. A conclusão encerrará o estudo, mas é necessário destacar desde logo que as 

conclusões específicas a que se chegar serão expostas ao longo dos capítulos precedentes e 

nos tópicos denominados de “conclusões parciais” ao final de cada qual. 

 5. Neste ponto, são necessários uma advertência e um esclarecimento. 

 5.1. O presente estudo foi redigido fundamentalmente entre os anos de 2008 e 2009.   

O projeto que lhe deu origem foi elaborado ainda em 2006, para o ingresso no Programa de 

Pós-Graduação Strictu Sensu da Universidade de São Paulo. 

 Advirta-se que, à época, a lei das PPP ainda era bastante recente. Havia sido 

publicada menos de dois anos antes, em dezembro de 2004. Pensava-se naquele momento 

que a remuneração do concessionário por meio do emprego de recursos públicos seria o 

tema mais controverso do estudo – em grande medida pelo destaque que a lei das PPP deu 

a essa forma de remuneração, criando uma série de regras específicas e prevendo 

expressamente a concessão de garantias pelo Poder Público ao concessionário. 

 Parcialmente, essa previsão se confirmou ao longo da elaboração do trabalho. De 

fato, a remuneração do concessionário pelo poder concedente envolve uma série de 

questões controversas e de grande complexidade. Entretanto, à medida que se 

aprofundavam os estudos (e ao mesmo tempo em que iam se publicando novos artigos e 

obras doutrinárias), foi-se notando que outras duas formas de remuneração, ainda pouco 

estudadas, oferecem uma variedade de discussões interessantíssimas, que põem em xeque 

algumas concepções relativamente comuns que se tem sobre as concessões. Tais modos de 

remuneração são a flexibilidade tarifária e a obtenção de receitas marginais – tratadas nos 

Capítulos III e V desta dissertação, respectivamente. 

 5.2. Por fim, esclareça-se desde logo que o presente estudo não ingressará nas 

discussões relacionadas à concepção de serviço público. Isso porque as concessões tratadas 

neste trabalho não envolvem necessariamente atividades que se enquadrem no conceito em 

questão. Por esse motivo, em certos pontos utilizam-se expressões como “serviços dotados 

de forte coeficiente social”, “serviços de interesse social”, “serviços de interesse geral” e 

outros semelhantes. A utilização destas expressões não configura um abandono da noção 

de serviço público por parte do autor. Retrata apenas o fato de que tal questão efetivamente 

não pareceu relevante para o desenvolvimento do trabalho. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A 

REMUNERAÇÃO DO DELEGATÁRIO 
 

1. A REVISÃO DA CONCEITUAÇÃO CLÁSSICA DA CONCESSÃO E SUA 

INFLUÊNCIA NO ESTUDO DA REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO 

 

1.1. O SURGIMENTO DE UM “CONCEITO CLÁSSICO” DE CONCESSÃO 

 

 1. Embora tenham existido concessões há vários séculos8, não só por questões 

ideológicas relacionadas ao liberalismo econômico9, mas também como um expediente de 

natureza financeira para a instalação de infraestruturas à custa de financiamentos 

privados10, a compreensão da concessão como contrato dotado de um regime jurídico 

distinto dos demais é historicamente recente. 

 Foi a partir do julgamento do caso Gaz de Bordeaux, de 1916, que o Conselho de 

Estado francês desenvolveu um “conceito clássico”, por assim dizer, de concessão de 

serviço público, baseado na identificação casuística das suas características, o qual se 

espraiou perante outros ordenamentos influenciados pelo direito administrativo francês11. 

 O objetivo do Conselho de Estado era, naquela fase, identificar determinado 

contrato como de concessão ou não, por meio da constatação de seus traços essenciais – o 

que teria influência no seu regime jurídico. 

 2. Nesse contexto, foi forjado um “conceito clássico” de concessão, que pode ser 

enunciado da seguinte forma: “convenção pela qual uma pessoa colectiva de direito 

                                                 
8 Segundo Pedro Gonçalves, baseado em Jean Dufau, foi por meio de concessões (de obras e de serviços 
públicos) que, a partir do século XVI, foram construídos canais de navegação, aquedutos, pontes e passagens 
de água (A Concessão de Serviços Públicos. Coimbra: Almedina, 1999, p. 101). 
9 Segundo Hauriou, citado por Themistocles Brandão Cavalcanti, “tôda a gente reputava os concessionários 
pessoas a quem as administrações deviam os mais assinalados serviços por haverem afoitado a tentar as 
contingências de emprêsas a que elas não eram capazes de arriscar-se” (Tratado de Direito Administrativo. 
vol. I. 3.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, p. 327). Ou seja, recorria-se ao particular “como a um 
indivíduo que tudo arriscava para a execução de uma obra”, observando-se que “sendo absolutamente novo o 
serviço que ia organizar-se, eram desconhecidas ainda as exigências com que se asseguraria uma boa 
exploração” (op. cit., p. 327). 
10 GONÇALVES, Pedro. A Concessão..., p. 103. Acerca do assunto, Odete Medauar ressalta que uma das 
justificativas para a retomada do instituto da concessão no final do século XX foi justamente a necessidade 
de “execução de serviços públicos sem ônus financeiro para a Administração” (O Direito Administrativo em 
Evolução. 2.ed. São Paulo: RT, 2003, p. 218). Trata-se da incapacidade de financiamento exclusivamente 
estatal. Segundo Magalhães Collaço, o Estado, identificado com a figura da “nobreza sem fortuna”, não tinha 
condições de assumir como “sua” a tarefa de construir e operar empresas de tão grande vulto (apud 
GONÇALVES, Pedro. A Concessão..., p. 103). 
11 PEREZ, Marcos Augusto. O Risco no Contrato de Concessão de Serviço Público. Belo Horizonte: Fórum, 
2006, p. 58. 
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público (o concedente) encarregava uma pessoa privada (concessionário) de instalar uma 

empresa de serviço público e, posteriormente, de a fazer funcionar, explorando o serviço 

público por sua conta e risco e remunerando-se pelas taxas cobradas aos utentes”12. 

 Portanto, a concessão de serviço público é tradicionalmente concebida como um 

arranjo que tem como duas de suas características essenciais (pertinentes ao presente 

estudo) as seguintes: (i) exploração do serviço por conta e risco do concessionário e (ii) 

remuneração proveniente das tarifas pagas pelos usuários13. 

 

1.2. A “CRISE” DA CONCEITUAÇÃO CLÁSSICA DE CONCESSÃO 

 

 3. Entretanto, essa definição clássica das concessões tem sido gradativamente 

alterada, por conta de ao menos dois fatores. Primeiro, como resultado do aclaramento das 

imprecisões que o conceito original continha14. Depois, como consequência do 

aperfeiçoamento dos modos de delegação da prestação de serviços de utilidade pública, 

ocorrido para atender às crescentes demandas sócio-econômicas. 

 Diante desses fatores, hoje não é mais possível aludir “à” concessão de serviços 

públicos, como se houvesse um conceito único e padronizado para o instituto. Atualmente, 

a “concessão” pode ser referida como um gênero que comporta diversas espécies, com uma 

pluralidade de configurações, uma vez que são várias as necessidades públicas a serem 

atendidas15. 

 4. Na realidade, essa constante revisão da compreensão acerca das concessões não é 

recente. Ao menos desde os anos 40 do século XX, apontava-se a existência de uma “crise 

da concessão” – ou o que os mais prudentes denominavam de “crise da definição clássica 

de concessão”16. 

                                                 
12 GONÇALVES, Pedro. A Concessão..., p. 104.  
13 A prestação “por conta e risco” do concessionário integra até mesmo o conceito legal de “concessão de 
serviço público” no direito brasileiro (Lei n. 8.987/95, artigo 2º, inciso II). Para uma crítica ao conceito legal, 
confiram-se: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias..., p. 74-75; JUSTEN FILHO, Marçal. As diversas 
configurações da concessão de serviço público. Revista de Direito Público da Economia. As diversas 
configurações da concessão de serviço público. Revista de Direito Público da Economia. Belo Horizonte, 
ano 1, n. 1, jan./mar. 2003, p. 99-106. 
14 PEREZ, Marcos Augusto. O Risco..., p. 61. 
15 JUSTEN FILHO, Marçal. As diversas..., p. 96. Segundo o doutrinador: “Talvez se pudesse afirmar que a 
expressão indica um gênero, que contempla inúmeras espécies. A tentativa de produzir uma solução única 
para a concessão não encontra respaldo na ordem jurídica e acaba produzindo resultados extremamente 
negativos” (op. cit., p. 96-97). E prossegue criticando a postura de “simplificação” dos institutos e sua 
inserção em categorias lógico-abstratas, “ainda que tal se faça às custas de ignorar a realidade ou 
desconstituir a complexidade do mundo real” (op. cit., p. 97). O doutrinador trata da hoje denominada 
concessão comum, mas a afirmação se aplica de modo geral a todas as concessões. 
16 GONÇALVES, Pedro. A Concessão..., p. 105. 



 

 

8

 Assim, não se pode apontar um conceito único e atemporal de concessão. Toda 

conceituação é em parte o resultado da observação de um objeto em determinada época17. 

O fato é que praticamente todos os aspectos da “definição clássica” de concessão foram 

revistos nas últimas décadas. 

 

1.3. A REAVALIAÇÃO DO CONCEITO NO QUE SE REFERE À REMUNERAÇÃO 

DO CONCESSIONÁRIO 

 

 5. No que se refere à remuneração do concessionário, que é o objeto específico do 

presente estudo, é importante destacar três pontos de reavaliação da noção clássica de 

concessão. 

 

1.3.1. A ampliação das atividades sujeitas à técnica concessória 

 

 6. Conforme exposto, a definição clássica de concessão compreendia a ideia de que 

as concessões tinham por objeto a prestação de serviços que pudessem ser remunerados 

por meio da cobrança de tarifas junto aos utentes. Com isso, limitava-se a natureza das 

atividades passíveis de se sujeitar à técnica concessória àquelas que poderiam ser 

exploradas economicamente, em razão de apresentarem natureza industrial ou comercial, 

bem como aos chamados serviços uti singuli. 

 6.1. A doutrina francesa se preocupa mais com a distinção entre, de um lado, 

serviços administrativos e, de outro, serviços industriais e comerciais. Aponta-se que 

prevalecem os três critérios jurisprudenciais de distinção18. O primeiro deles é o objeto do 

serviço, que, no caso dos serviços comerciais e industriais, envolve atividades de compra e 

venda e outras operações características de empresas privadas. O segundo é o modo de 

financiamento do serviço, que não se relaciona com o orçamento público, e sim com a 

obtenção de receitas junto aos usuários, por meio da cobrança de tarifas. O terceiro é o das 

modalidades de organização e de funcionamento, que corresponde à ideia de que, nos 

                                                 
17 Segundo Pedro Gonçalves: “A definição de concessão de serviços públicos acolhida nas obras de Jèze ou 
de Zanobini não é, portanto, a definição de concessão de serviços públicos, mas, mais simplesmente, a 
representação da concessão na época: uma vez que não havia concessão a entes públicos, dizia-se que a 
concessão é feita a pessoas privadas; uma vez que o concessionário assumia o risco inerente à exploração do 
serviço, dizia-se que a álea financeira do concessionário é própria das concessões, etc. Tudo isso era rigoroso 
para as concessões clássicas. Do que aqui se duvida é de que a doutrina tenha razão quando sugere que a 
definição clássica conjugava os elementos essenciais do conceito de concessão de serviços públicos, que 
depois terão sido deturpados ou transformados” (A Concessão..., p. 108). 
18 BRACCONIER, Stéphane. Droit des Services Publics. 2.ed. Paris: PUF, 2007, p. 209-217. 
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serviços comerciais e industriais, o prestador é dotado dos instrumentos necessários para 

atuar no mercado, como se fosse uma empresa privada. 

 No Brasil, não existe uma preocupação muito grande com a distinção entre serviços 

administrativos e serviços industriais e comerciais. Entretanto, há quem trate da matéria. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por exemplo, adota o entendimento de Hely Lopes 

Meirelles, para quem os serviços administrativos são aqueles que a Administração 

“executa para atender às suas necessidades internas ou preparar outros serviços que serão 

prestados ao público”19. 

 Já os serviços industriais e comerciais, segundo a doutrinadora, são aqueles que a 

Administração “executa, direta ou indiretamente, para atender às necessidades coletivas de 

ordem econômica”20. Não se trata de atividades econômicas prestadas em caráter 

suplementar da iniciativa privada (às quais se aplica o artigo 173 da Constituição Federal), 

nem de atividades econômicas assumidas pelo Estado em caráter de monopólio (nos 

termos dos artigos 176 e 177 da Constituição Federal), e sim de atividades assumidas pelo 

Estado como serviços públicos, que o artigo 175 da Constituição Federal determina que 

sejam prestados diretamente ou por meio de concessão ou permissão. 

 6.2. A distinção entre serviços uti singuli e uti universi, por outro lado, é tratada 

com maior frequência pela doutrina brasileira. 

 Os serviços uti singuli, ou divisíveis, são aqueles que têm por finalidade a 

satisfação individual e direta das necessidades dos cidadãos. Já os serviços uti universi são 

prestados à coletividade, sendo que sua fruição pelos usuários se dá apenas de forma 

indireta21. 

 Em muitos casos, os serviços uti singuli se enquadram no conceito de serviços 

comerciais e industriais – tal como ocorre com os serviços de energia elétrica, gás e 

transportes. Entretanto, essa relação não é necessária. Há serviços uti singuli que não se 

confundem com serviços industriais e comerciais. É o caso dos serviços de ensino, saúde, 

assistência e previdência social. 

 7. Como o conceito clássico de concessão afirmava que a remuneração do 

concessionário seria obtida mediante a cobrança de tarifas dos usuários, parecia que 

somente os serviços industriais e comerciais, bem como os serviços uti singuli, seriam 

passíveis de exploração mediante a utilização da técnica concessória. Serviços 

                                                 
19 Direito Administrativo. 22.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 110. 
20 Direito..., p. 110. 
21 DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito..., p. 111-112. 



 

 

10

administrativos, pelo fato de não serem prestados ao público, não poderiam envolver essa 

forma de financiamento. A mesma impossibilidade atingiria os serviços uti universi, que 

não poderiam envolver a cobrança de tarifas justamente por não serem passíveis de fruição 

propriamente individual. 

 Entretanto, essas concepções restaram ultrapassadas. 

 Por um lado, são conhecidos, com grande experiência inclusive no direito francês, 

diversos casos de delegações de serviços nas áreas hospitalar, cultural, de educação infantil 

e de conservação de bens públicos22. Ou seja, a concessão pode ser um veículo de 

prestação de determinadas atividades que não se confundem com os chamados serviços 

comerciais e industriais. 

 Por outro lado, há uma série de concessões de serviços que não se enquadram na 

categoria de serviços uti singuli, seja por envolverem serviços “sem utentes”23, como no 

caso da radiodifusão, seja por meio da utilização da concessão para a prestação de serviços 

aos próprios entes públicos, que devem exigir a prestação de um serviço que beneficia de 

modo indistinto toda a coletividade, e não apenas determinado conjunto de cidadãos 

individualmente considerados. 

 Nesse sentido, segundo Diogo Freitas do Amaral e Lino Torgal: 
[E]m oposição ao entendimento tradicional, não é mais verdade que apenas sejam susceptíveis de 
exploração no regime económico de empresa privada os serviços públicos ‘que se resolvem em 
prestações a fazer aos indivíduos uti singuli mediante o pagamento de taxas calculadas sobre a base 
da formação normal dos preços no respectivo mercado (...)’, quer dizer, serviços públicos 
económicos (ou industriais ou comerciais, na terminologia francesa) de prestação individual. 
Efectivamente, conhecem-se, hoje, nas nossas legislação e dogmática administrativas, por um lado, 
concessões de serviços públicos em que a Administração é a própria utente do serviço. (...) Por outro 
lado, conhecem-se também inúmeras concessões de serviços públicos administrativos (de prestação 
individual)”24. 

 

 8. No Brasil, diversas leis municipais, com grande ênfase no setor de saneamento, 

por exemplo, admitem há vários anos a delegação de serviços não divisíveis, ou até mesmo 

divisíveis, mas nos quais a remuneração do delegatário é arcada pelo poder concedente. É 

o que ocorre, por exemplo, com a lei do Município de São Paulo que trata da concessão 

dos serviços de limpeza urbana25. 

                                                 
22 PEREZ, Marcos Augusto. O Risco..., p. 66. 
23 GONÇALVES, Pedro. A Concessão..., p. 106. 
24 Estudos sobre Concessões e Outros Actos da Administração (Pareceres). Coimbra: Almedina, 2002, p. 
473-474. No mesmo sentido: GONÇALVES, Pedro. A Concessão..., p. 106 e 107. 
25 Lei Municipal n. 13.478, de 30 de dezembro de 2002. O artigo 8º, inciso III, dessa Lei, estabelece que é 
usuária do Sistema de Limpeza Urbana “a Prefeitura Municipal de São Paulo, representando a coletividade 
ou parte dela”. O artigo 10 considera operadores do Sistema de Limpeza Urbana “toda pessoa jurídica que 
explore economicamente os serviços de limpeza urbana ou quaisquer das atividades que lhes são inerentes”, 
sendo que o § 2º esclarece que tais pessoas jurídicas podem ser concessionários, permissionários, 
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 Essa possibilidade de delegação à iniciativa privada de atividades que não 

envolvem cobrança de tarifas, por meio da utilização do mecanismo de financiamento 

típico da concessão, foi reforçada com a edição da lei das parcerias público-privadas (Lei 

n. 11.079/2004)26. 

 Por essa lei, reforçou-se, por um lado, a possibilidade de concessão de atividades 

que seriam, em tese, passíveis de concessão mesmo antes da lei, mas que, por não serem 

rentáveis o suficiente (por razões tanto técnicas quanto sociais), não seriam concedidas à 

iniciativa privada. Trata-se da figura da concessão patrocinada. 

 Além disso, a Lei n. 11.079/2004 permitiu a aplicação da lógica de financiamento 

da concessão a determinadas atividades que não se confundem com serviços públicos 

industriais ou comerciais, e que, muitas vezes, nem mesmo são passíveis de fruição 

individualizada. Trata-se da concessão administrativa, em que a Administração é a usuária 

direta ou indireta de um serviço prestado pelo concessionário, mediante uma lógica de 

financiamento caracterizada pela aplicação de recursos privados do delegatário ou obtidos 

junto a financiadores para a constituição de uma infraestrutura – sendo que o 

concessionário receberá uma remuneração proveniente do parceiro público somente depois 

da disponibilização do serviço. 

 Portanto, a técnica concessória se espraiou por diversas atividades que não se 

restringem aos serviços públicos uti singuli ou industriais e comerciais. Nesse sentido, 

Carlos Ari Sundfeld ressalta que a opção por denominar as parcerias público-privadas 

como concessões não foi apenas terminológica. Segundo o doutrinador: “O que se quis foi 

empregar em novos objetos a estrutura contratual e a lógica econômica dos contratos 

regidos pela Lei de Concessões. Por isso, os contratos de PPP foram submetidos a essa lei 

(cf. art. 3º da Lei das PPPs)”27. 

 9. Note-se que essa ampliação do objeto das delegações deu-se de modo diverso 

nos vários países. 

 Na França, por exemplo, há diversas roupagens para a delegação da gestão de 

serviços públicos, caracterizadas por “contratos vizinhos” à concessão, os quais não se 

enquadram propriamente no conceito de concessão pelo fato de o contratado receber sua 

remuneração diretamente da Administração. É o caso das figuras da affermage, régie 

intéressée, gérance, marché d’entreprise de travaux publics e bail emphytéotique, que 
                                                                                                                                                    
autorizatários ou credenciados. Apenas estes últimos (credenciados) desempenham atividades no regime de 
empreitada regido pela Lei n. 8.666/93. 
26 O contexto de edição da Lei n. 11.079/2004 será tratado com maior detalhamento no Capítulo IV. 
27 Guia..., p. 33. 
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constituem modalidades contratuais desenvolvidas ao lado da concessão, em virtude da 

constatação de que a atribuição de todos os riscos ao particular acabava inviabilizando a 

sua prestação em regime de delegação28. 

 Assim, no direito francês, a concessão de serviços públicos propriamente dita 

passou a ser enfocada como uma modalidade de delegação que excluía a garantia de 

rentabilidade mínima ou de subvenções por parte do poder concedente. Mas isso não 

contraria o que foi exposto acima. Afinal, o que importa é que outras atividades também 

podem ser objeto de delegação à iniciativa privada, ainda que por meio de “contratos 

vizinhos” à concessão propriamente dita. 

 Ou seja, o fato de o direito francês ter criado figuras jurídicas semelhantes à 

concessão demonstra que a compreensão clássica do objeto das delegações (como gênero) 

tornou-se muito restrita e, por conseguinte, incapaz de enfrentar as atuais missões da 

Administração Pública. Em certos países, como na França, criaram-se contratos vizinhos à 

concessão, sendo que, hoje, até mesmo a classificação de tais arranjos é considerada 

obsoleta por alguns29. Em outros países, como no Brasil, a própria concessão acabou 

abarcando diversos arranjos e abrangendo atividades de distintas naturezas, que não 

necessariamente se confundem com serviços industriais e comerciais ou com serviços uti 

singuli. 

 Isso significa que houve uma valorização da técnica concessória ao longo dos 

últimos anos. Percebeu-se que era necessário permitir a aplicação da lógica econômico-

contratual da concessão “tradicional” a outros objetos que não a exploração de serviços 

públicos econômicos ou serviços uti singuli30. De modo geral, essa possibilidade já era 

admitida pela legislação pátria (ao menos no que se refere aos serviços uti universi, com 

                                                 
28 JUSTEN FILHO, Marçal. As diversas..., p. 118-119. O doutrinador faz uma análise mais aprofundada do 
direito francês, bem como de outros países e do direito comunitário europeu (op. cit., p. 114-128). Para os 
fins do presente estudo, apenas a referência exemplificativa ao direito francês já basta para ilustrar o fato de 
que o objeto das delegações vem envolvendo atividades que antes não se entendia serem passíveis desse tipo 
de arranjo contratual. 
29 É o que aponta Stéphane Bracconier. Segundo o doutrinador: “La présentation traditionelle des grandes 
catégories de conventions de délégation de service public est devenue, au fil du temps, largement 
inconsistante. Si la gestion déléguée des services publics continue, en pratique, à s’inscrire dans des formes 
contractuelles connues, concession, affermage, gérance et régie intéressée notamment, force est d’admettre 
que ces distinctions sont, aujourd’hui, largement obsolètes. (...) Le partenariat entre le secteur public et le 
secteur privé se développe autour de concepts tirés de l’ingeniere financière, qui remettent en cause les 
cadres préétablis. Il n’existe plus, aujourd’hui, de contrats stéréotypés” (Droit..., p. 500-501). 
30 Reitere-se o que foi advertido na introdução desta dissertação. Devido à pluralidade de objetos que podem 
ser prestados em regime de concessão, não se utilizará necessariamente a expressão “serviço público” ao 
longo deste estudo. Outras expressões (como “serviços de interesse coletivo”, “serviços dotados de forte 
coeficiente social” ou apenas “serviços”) serão utilizadas indistintamente. Não se trata de nenhum 
posicionamento do autor acerca da conceituação de serviço público, mas apenas uma forma de exposição, 
considerando-se que as delegações em geral não abrangem apenas e necessariamente “serviços públicos”. 
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especial ênfase no setor de limpeza urbana), e foi confirmada com a figura da concessão 

administrativa, que nada mais é do que um mecanismo destinado a aplicar o modo de 

exploração típico das concessões a serviços administrativos em geral e a partes destacadas 

de determinados serviços públicos econômicos31. 

 10. No que interessa ao presente estudo, cumpre observar que a variedade de 

objetos das concessões resultou em uma pluralidade de formas de remuneração do 

concessionário, bastante diversas da simples cobrança de tarifas dos usuários do serviço. 

Afinal, a forma de remuneração do concessionário deve ser compatível com o objeto da 

delegação, sendo muitas vezes impossível que a remuneração do prestador ocorra, ao 

menos exclusivamente, pela cobrança de tarifas. 

 

1.3.2. A variabilidade dos modos de remuneração do concessionário 

 

 11. Outro tema que foi objeto de reavaliação na conceituação clássica de concessão 

diz respeito às formas de remuneração do concessionário. Trata-se, na realidade, como já 

ficou claro, de questão em parte relacionada com a própria extensão da aplicação da 

técnica concessória a atividades diversas dos serviços industriais e comerciais e dos 

serviços uti singuli, uma vez que a diversidade de atividades resulta em uma pluralidade de 

meios de remuneração. 

 12. Segundo o conceito clássico de concessão, a remuneração do prestador 

ocorreria por meio da cobrança de tarifas dos usuários. Entretanto, essa concepção evoluiu 

ao menos em três frentes diversas. 

 12.1. Em primeiro lugar, passou-se a admitir que o concessionário seja remunerado 

por meio de recursos provenientes da exploração de todas as potencialidades do serviço, as 

quais não se restringem à cobrança de tarifas dos usuários. 

 Conforme destaca Marçal Justen Filho, uma das mais significativas inovações na 

exploração de serviços públicos diz respeito justamente à apropriação de ganhos 

econômicos derivados de oportunidades acessórias ou secundárias32. Trata-se aqui de 

derivação direta do postulado da eficiência, que propugna a exploração dos 

empreendimentos por todos os seus ângulos possíveis e economicamente relevantes, como 

                                                 
31 SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias..., p. 21-22. Como “parte” de um serviço público econômico, o 
doutrinador se refere, de forma exemplificativa, (i) à implantação e gestão de uma estação de tratamento de 
esgotos para uma empresa estatal de saneamento básico, bem como (ii) ao sistema de arrecadação 
automatizada para uma empresa estatal de transportes coletivos (op. cit., p. 22). 
32 Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 2003, p. 367. 
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forma de melhorar a qualidade do serviço e reduzir a necessidade de outras fontes de 

recursos. 

 A preocupação com a exploração de todas as potencialidades relacionadas com o 

serviço concedido pode ocorrer de diversas formas. Gaspar Ariño Ortiz qualifica como 

uma das “liberdades” das empresas gestoras de serviços prestados em regime concorrencial 

a “libertad para extender sus actividades a nuevas áreas o sectores conexos (diversificación 

empresarial)”33. 

 Logicamente, deve ser agregada a essa afirmação do doutrinador espanhol a 

necessidade de obtenção de eventuais títulos competentes para conferir ao prestador a 

possibilidade de explorar determinadas atividades diversas do serviço concedido. Há 

inclusive um problema concorrencial envolvido, derivado da integração de atividades 

diversas (o que não é objeto deste estudo). De todo modo, a afirmação do doutrinador pode 

ser considerada um exemplo da concepção segundo a qual a atividade desempenhada pelo 

concessionário pode se tornar mais complexa, envolvendo uma série de negócios conexos 

com o serviço delegado. 

 Dentro desse contexto, interessa ao presente estudo a constatação de que a 

remuneração do concessionário passou a englobar a obtenção de recursos também por 

meio de outras fontes que não apenas a cobrança de tarifas dos usuários. Em certos casos, a 

própria cobrança de tarifas é impossível, ou simplesmente não é exercida por uma série de 

motivos – como no caso dos serviços “sem utentes”, já mencionado. 

 Esse contexto torna mais complexa a composição das receitas do concessionário. 

Cada empreendimento relacionado à prestação de serviços dotados de forte coeficiente 

social envolve utilidades diversas, o que demanda uma exploração diferenciada e se reflete 

na composição da remuneração do prestador. 

 Bem por isso, a doutrina pátria de modo geral aponta que o concessionário é 

remunerado não necessariamente pela cobrança de tarifas, mas pela “exploração do 

serviço”34, ou seja, pela extração de receita do próprio empreendimento concedido35. 

 12.2. Em segundo lugar, pode-se dizer que, a partir de certo momento, a 

conceituação clássica da concessão, na parte em que pressupunha a assunção do risco 

integral pelo concessionário, foi sendo atenuada ou mesmo transformada em um regime de 

                                                 
33 Principios de Derecho Publico Económico. 3.ed. Granada: Comares, 2004, p. 617. 
34 DI PIETRO, Maria Sylvia. Parcerias..., p. 74 e 107; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de 
Direito Administrativo. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 697. 
35 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4.ed. São Paulo: Saraivam 2009, p. 623. 
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“solidariedade financeira” entre concedente e concessionário36. Desse modo, passou-se a 

entender pela viabilidade da aplicação de ajudas financeiras ou subsídios estatais no âmbito 

dessas atividades. 

 Não se trata exatamente de um dever de assistência financeira ou de financiamento 

que o concedente tenha contratualmente assumido, mas de algo que o desenvolvimento da 

concessão acabou por exigir, sobretudo em certos serviços que revelavam déficits crônicos 

ou riscos tão elevados que, se fossem compensados pelo aumento de tarifas, resultariam 

em valores proibitivos aos usuários. A álea financeira do concessionário, elemento 

essencial da concessão clássica, dava lugar, portanto, a essa “solidariedade financeira”. 

 Isso obviamente tem reflexos sobre o aspecto remuneratório da concessão, uma vez 

que as receitas do prestador passam a envolver também a percepção de recursos do próprio 

Estado – seja de ordem pecuniária, seja por meio da assunção pelo poder concedente de 

determinadas obrigações que, de outra forma, teriam de ser assumidas pelo delegatário 

para a viabilização do serviço37. 

 Note-se que a aplicação de subsídios estatais às concessões já era possível mesmo 

antes da lei das PPP, inclusive com caráter de perenidade38. Tratava-se de um mecanismo 

destinado a evitar que a dimensão dos riscos assumidos pelo prestador se traduzisse em 

encargos excessivamente onerosos, que acabariam por impedir até mesmo a possibilidade 

de concessão – pois afastariam os interessados ou resultariam em tarifas proibitivas aos 

usuários. 

 Nesse sentido, tratando do tema, Marçal Justen Filho conclui que “a imposição de 

um figurino absolutamente inalterável, padronizado e uniforme pode gerar a 

impossibilidade do atendimento a necessidades públicas relevantes”, uma vez que o 

instituto da concessão “ficaria restrito a certos segmentos, em que a exploração econômica 

é mais fácil e simples”39. 

                                                 
36 O termo “solidariedade financeira” é utilizado por Pedro Gonçalves (A Concessão..., p. 106). Outros 
doutrinadores também tratam do tema e dão vários exemplos. Confiram-se: LAUBADÈRE, André de; 
MODERNE, Franck; DELVOLVÉ, Pierre. Traité des Contrats Administratifs. Paris : L.G.D.J., 1983, p. 296; 
GUGLIELMI, Gilles. Introduction au Droit des Services Publics. Paris: L.G.D.J., 1994, p. 125; LLORENS, 
François. La définition actuelle de la concession de service public em droit interne. In : BRÉCHON-
MOULÈNES, Christine. La Concession de Service Public Face au Droit Communautaire. Paris: Sirey, 1992, 
p. 24.  
37 Esse tema será desenvolvido no Capítulo IV. Destaque-se desde logo, no entanto, que a assunção de 
determinados custos ou investimentos pelo poder concedente é bastante comum, o que leva Alexandre Santos 
de Aragão a afirmar que a concessão patrocinada já era conhecida do direito brasileiro há muito tempo, bem 
antes da edição da Lei n. 11.079/2004 (Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 614). 
38 Essa questão será tratada com maior detalhamento no Capítulo IV do presente estudo. 
39 As diversas..., p. 129. 
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 A possibilidade de a remuneração do prestador ser composta por subsídios estatais, 

portanto, foi um dos fatores que afastou a afirmação, contida no conceito clássico de 

concessão, de que a obtenção de receitas pelo concessionário deveria envolver a cobrança 

de tarifas dos usuários. Com a superação desse entendimento clássico, passou a ser 

possível a utilização da técnica concessória a serviços não auto-suficientes do ponto de 

vista financeiro. 

 12.3. Em terceiro lugar, passou a se reconhecer também que a Administração 

poderia assumir o encargo de efetuar pagamentos de forma direta ao concessionário, sem 

que isso desvirtuasse a utilização da técnica concessória. 

 Note-se que essa questão é distinta da aplicação de subvenções estatais, uma vez 

que, na hipótese ora tratada, o Estado assume a obrigação de remunerar o concessionário 

efetuando repasses de valores ou transferindo-lhe direitos, em operações que têm a 

natureza jurídica de pagamento. Já as subvenções não configuram propriamente uma 

contrapartida direta por parte da Administração40. 

 13. No direito francês, conforme visto, a assunção de pagamentos pelo poder 

concedente descaracteriza a concessão, levando a avença a ser considerada um “contrato 

vizinho” à concessão – que, de todo modo, tem a natureza jurídica de delegação41. 

 Contudo, nos sistemas jurídicos em que não há uma variedade de denominações 

para os contratos de delegação de serviços – como ocorre no Brasil –, a própria figura da 

concessão assume figurinos diversificados, sem qualquer impedimento a que o 

concessionário seja remunerado diretamente pelo poder concedente. Não existe vedação 

nem mesmo a que o prestador seja remunerado integralmente pelo Poder Público, sem que 

haja qualquer cobrança de tarifas junto aos usuários. 

 Um dos exemplos mais citados nesse contexto é o do pedágio-sombra, que consiste 

na remuneração do concessionário pelo poder concedente vinculada à quantidade de 

utilização dos serviços. Nesses casos, por uma série de razões, normalmente relacionadas 

com a inconveniência em termos sociais de se cobrar pedágio diretamente dos usuários42, 

                                                 
40 É o que estabelece o § 2º do artigo 12 da Lei n. 4.320/64. As subvenções são uma forma de o Estado 
custear as despesas da entidade beneficiada, mas sem uma contrapartida direta por parte desta. Essa questão 
será tratada com maior profundidade no Capítulo IV. 
41 PEREZ, Marcos Augusto. Os Riscos..., p. 80. 
42 Pense-se, por exemplo, na inconveniência de se cobrar um pedágio em determinadas áreas urbanas, 
situação que ao menos por enquanto ainda não se tornou um hábito. 



 

 

17

opta-se por uma sistemática em que o próprio poder concedente remunera o prestador com 

base na quantidade de veículos que utilizam a via concedida43. 

 Há ainda outros casos distintos do pedágio-sombra, que igualmente comprovam a 

possibilidade de o poder concedente realizar pagamentos ao concessionário. Nessas 

situações, inclusive é possível atrelar à prestação do serviço uma cobrança de taxas dos 

utentes. Nessa hipótese, note-se que a remuneração do prestador continua sendo 

proveniente do Poder Público, e não propriamente dos usuários. A instituição da taxa 

constitui, na realidade, uma forma de o Estado obter recursos, bem como um mecanismo 

para a promoção de outros objetivos, como o uso consciente da utilidade que é ofertada aos 

concessionários44. 

 As figuras das concessões patrocinada e administrativa, instituídas pela Lei n. 

11.079/2004, confirmam a possibilidade de o concessionário receber contraprestações 

(com natureza de pagamento) pelo poder concedente, conforme prevê o seu artigo 6º. 

 14. Portanto, as distintas formas de remuneração do concessionário demonstram 

que há uma busca por alternativas de remuneração que viabilizem a prestação de 

determinadas atividades em regime de concessão, ainda que tais atividades não sejam auto-

sustentáveis do ponto de vista econômico. A obtenção de receitas por meio da cobrança de 

tarifas dos usuários, que era um componente da conceituação clássica da concessão, restou 

ultrapassada. 

 

1.3.3. O reconhecimento de espaços de liberdade na fixação da remuneração do 

concessionário e sua submissão à regulação econômica 

 

 15. O terceiro ponto de revisão da conceituação clássica das concessões que tem 

pertinência ao presente estudo refere-se ao reconhecimento de espaços de liberdade para 

                                                 
43 Segundo Pedro Gonçalves, “ao contrário do que se verifica noutros ordenamentos jurídicos (v.g., francês e 
espanhol), não há no direito português nenhum princípio ou norma jurídica que impeça de qualificar como 
concessão de serviço público o acto que ‘concede’ a uma entidade o ‘direito de gerir um serviço público’ e 
que estabelece como contrapartida do gestor uma remuneração suportada exclusivamente pelo concedente” 
(A Concessão..., p. 141). O mesmo entendimento se aplica ao direito brasileiro. 
44 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As parcerias público-privadas no saneamento ambiental. In: 
SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 321. Com 
isso, segundo o doutrinador, é possível dissociar o interesse do concessionário do aumento da demanda. 
Cesar A. Guimarães Pereira destaca o cabimento de PPP na prestação de serviços de limpeza urbana, com 
base nos mesmos fundamentos (Financiamento dos serviços de limpeza urbana: campo adequado para as 
parcerias público-privadas. In: TALAMINI, Eduardo e JUSTEN, Monica Spezia (org.). Parcerias Público-
Privadas: um enfoque multidisciplinar. São Paulo: RT, 2005, p. 141-153). 



 

 

18

que o concessionário fixe a remuneração cobrada, o que envolve a submissão da concessão 

à regulação econômica45. 

 16. Tradicionalmente, os serviços públicos eram concebidos como atividades 

refratárias à livre iniciativa e à concorrência. Pensava-se que a instituição de um serviço 

público configuraria uma decisão no sentido de afastá-lo da lógica do mercado, o que 

significaria a vedação da concorrência na sua prestação. Imaginava-se que a relação dessas 

atividades com os direitos fundamentais e a solidariedade social não poderia conviver com 

a lógica privada do lucro e do mercado46. 

 Além de razões ideológicas, havia também motivos de natureza técnica para essa 

compreensão. Como grande parte dos serviços públicos constituía-se em monopólios 

naturais47, a sua prestação no regime concorrencial não seria economicamente viável48. 

 Entretanto, nas últimas décadas, compreendeu-se que era possível introduzir uma 

lógica concorrencial a determinados serviços dotados de forte coeficiente social, sem 

prejuízos à satisfação dos usuários. Na realidade, a prestação em regime de concorrência 

poderia resultar até mesmo em maiores benefícios aos utentes, que poderiam receber 

serviços de melhor qualidade, mediante o pagamento de tarifas mais reduzidas. 

 17. Ocorre que a introdução do regime concorrencial na prestação de serviços 

públicos faz com que os concessionários aumentem a sua agressividade competitiva com 

vistas à ampliação do número de usuários – o que, aliás, constitui precisamente um dos 

objetivos da instituição da concorrência. Os prestadores utilizam uma série de mecanismos 

como forma de ampliar o número de usuários, em um fenômeno que pode ser denominado 

de “clientelização” dos serviços49. 

 Essa problemática guarda estreita relação com a remuneração do concessionário, ao 

menos sob dois ângulos. 

                                                 
45 Sobre o tema da regulação econômica, confira-se: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Limites à 
abrangência e à intensidade da regulação estatal. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo 
Horizonte, ano 1, n. 1, p. 69-93, jan./mar. 2003. 
46 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos e concorrência. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 1, n. 2, p. 59, jan./mar. 2003; DERANI, Cristiane. Privatização e 
Serviços Públicos: as ações do Estado na produção econômica. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 74-75. 
47 Marco Antonio S. Vasconcellos e Manuel E. Garcia explicam que o monopólio puro ou natural “ocorre 
quando o mercado, por suas próprias características, exige elevado volume de capital” (Fundamentos de 
Economia. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 79). Nesses casos a duplicação de estruturas e prestadores 
reduziriam os ganhos de escala e resultariam na necessidade de cobrança de valores mais elevados dos 
usuários, uma vez que o custo de produção é muito inferior quando apenas uma empresa serve o mercado. 
48 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos..., p. 59-60. 
49 O tema da “clientelização dos serviços públicos é examinado por Stéphane Braconnier (Droit..., p. 358). 
Relaciona-se com a vontade dos prestadores de propor tarifas que atendam as situações concretas de sua 
“clientela”. Retornar-se-á a essa questão no Capítulo III, ao se tratar da flexibilidade tarifária. 
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 17.1. Em primeiro lugar, no regime concorrencial, um instrumento útil de 

competição consiste na atribuição ao prestador de maior flexibilidade na fixação das tarifas 

cobradas dos usuários, diferentemente do que ocorre na maioria dos casos, em que o 

concessionário não pode alterar unilateralmente o valor das tarifas. Em certas situações, 

portanto, o delegatário tem a faculdade de conceder descontos tarifários, realizar 

promoções, adotar práticas de fidelização, enfim, exercer uma série de decisões de caráter 

empresarial destinadas a conquistar um número crescente de usuários. 

 Observe-se contudo que, nessas situações, as concessões acabam por se sujeitar a 

uma regulação de natureza econômica. O Estado não se limita a fiscalizar a correta 

prestação do serviço. Passa a regular a atividade também do ponto de vista concorrencial, a 

fim de impedir e punir eventuais práticas de abuso do poder econômico – o que torna mais 

complexa a atividade regulatória do Poder Público. 

 Assim, ainda que o concessionário tenha relativa liberdade na organização da 

prestação do serviço, inclusive no que se refere à determinação concreta dos valores que 

serão cobrados dos usuários, suas opções empresariais se sujeitam a uma regulação 

complexa e multifacetária – que atinge o exercício das decisões empresariais tomadas pelo 

prestador no que se refere à definição de sua remuneração. 

 17.2. Em segundo lugar, a prestação de determinados serviços em regime de 

concorrência multiplica os riscos envolvidos de uma forma inovadora em relação aos 

serviços prestados em monopólio. 

 Mesmo com a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, o fato é que o prestador 

assume riscos maiores. Isso ocorre para o bem e para o mal, ou seja, a contrapartida da 

assunção de maiores riscos consiste justamente na expectativa de percepção de ganhos 

mais elevados. 

 Assim, não se pode aceitar de modo acrítico, nos tempos atuais, a tese de José 

Horácio Meirelles Teixeira, que defendia a ilegitimidade de grandes lucros dos 

concessionários na medida em que a eles eram outorgados “direitos e privilégios de 

inestimável valor” – tais como a existência de um mercado assegurado (pelo caráter 

essencial do serviço), a proteção contra empresas concorrentes, entre outros50. Ainda que 

essa observação seja aplicável a grande parte das concessões ainda hoje, o fato é que a 

                                                 
50 TEIXEIRA, José Horário Meirelles. Os Serviços Públicos de Eletricidade e a Autonomia Local. São Paulo: 
Departamento Jurídico da Prefeitura do Município de São Paulo, 1950, p. 15-22. 
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existência de espaços de “liberdade empresarial”51 e a possibilidade do exercício de uma 

“política comercial”52 de remuneração, (que é de responsabilidade do prestador) implicam 

a assunção de riscos mais elevados e, portanto, justificam a percepção de lucros mais 

significativos – ainda que devam ser respeitados os direitos dos usuários e deva ocorrer a 

repressão ao abuso do poder econômico. 

 Atualmente, portanto, a análise da remuneração do delegatário na concessão não 

pode deixar de considerar os espaços de liberdade conferidos ao prestador para que exerça 

decisões de política comercial. 

 

1.4. SÍNTESE 

 

 18. Do exposto até aqui, resulta que a reavaliação da técnica concessória como 

instrumento de viabilização da prestação de determinados serviços conduz à necessidade 

de um maior aprofundamento do estudo das formas de remuneração dos concessionários. É 

o que o presente estudo se propõe a realizar nos capítulos que se seguem. 

 

2. FIXAÇÃO DE ALGUMAS LINHAS MESTRAS DE ANÁLISE DO TEMA 

 

 19. Antes disso, contudo, é necessário lançar desde logo algumas linhas mestras, 

ainda de caráter introdutório, que orientarão a exposição do tema nos próximos capítulos. 

 

2.1. A QUESTÃO DA EXPLORAÇÃO EMPRESARIAL DE ATIVIDADES 

VOLTADAS A NECESSIDADES ESSENCIAIS 

 

 20. As concessões constituem uma forma de relacionamento entre o Estado e a 

iniciativa privada53 que tem por finalidade a prestação de serviços dotados de forte 

coeficiente social. 

                                                 
51 A expressão é utilizada por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara e consiste, segundo eles, no 
elemento distintivo básico entre os modelos reguladores “político” e “técnico” (Da regulação política à 
regulação técnica: o efeito da liberdade empresarial nos serviços públicos. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 7, n. 26, p. 55-62, abr./jun. 2009). Essa questão será examinada no 
Capítulo III, que tratará da flexibilidade tarifária. 
52 O termo “política comercial” para se referir à flexibilidade do concessionário na fixação de tarifas é 
utilizado por Floriano de Azevedo Marques Neto (As políticas de universalização, legalidade e isonomia: o 
caso “Telefone Social”. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 4, n. 14, p. 
89-90, abr./jun. 200p. 89-90). 
53 Nem sempre o concessionário é representante propriamente da iniciativa privada. Há também as 
concessões impróprias, em que o concessionário integra a Administração (nesse sentido: JUSTEN FILHO, 
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 Nas concessões, portanto, estão envolvidos interesses conflitantes e de certa forma 

antagônicos. 

 De um lado, as concessões se relacionam com a prestação adequada de serviços de 

interesse social. Estão em jogo os interesses coletivos que o Estado tem o dever de 

perseguir. Disso derivam duas consequências: (i) a Administração exerce sua autoridade 

sobre o serviço, por meio de amplos poderes – como a encampação, intervenção, uso 

compulsório de recursos humanos e materiais, aplicação de sanções, entre outros; e (ii) o 

concessionário deve se sujeitar aos princípios inerentes à prestação dos serviços de 

interesse público – que, em certos casos, traduzem-se na continuidade, mutabilidade e 

igualdade entre os usuários – como forma de se garantir a satisfação dos objetivos sociais 

buscados com a prestação. Há inclusive, em determinadas situações, o estabelecimento de 

metas de universalização, que devem ser cumpridas ainda que o atendimento a certos 

segmentos de usuários não seja rentável ao prestador. 

 De outro lado, as concessões envolvem a exploração empresarial da atividade 

delegada, por uma empresa capitalista que visa à obtenção do maior lucro possível. Ou 

seja, o delegatário não presta um serviço por mera benemerência. Disso resulta que as 

concessões envolvem a aplicação de princípios que não são característicos do âmbito 

estritamente estatal de atuação. Têm relação com as concessões a problemática da livre 

iniciativa e da liberdade de meios disponíveis ao concessionário, a tutela à propriedade 

privada e, em certos casos, até mesmo a tutela à livre concorrência54. 

 21. Essas duas ideias antitéticas55 envolvidas nas concessões – de um lado o serviço 

que deve funcionar no interesse geral e sob a autoridade da Administração e, de outro, o 

interesse privado dos agentes econômicos a quem se atribui o encargo de prestar o serviço 

– refletem-se diretamente sobre a temática da remuneração do prestador. 

 Para que a concessão possa atingir os objetivos sociais buscados pelo Estado, a 

remuneração do concessionário não pode constituir-se em um impedimento ao acesso dos 
                                                                                                                                                    
Marçal. Teoria Geral..., p. 117). O fato de o concessionário não ser sempre um ente privado é destacado pela 
doutrina em geral (por exemplo, GONÇALVES, Pedro. A Concessão..., p. 105-106; PEREZ, Marcos 
Augusto. O Risco..., p. 61-62, entre outros). Entretanto, essa possibilidade não invalida a afirmação ora feita. 
54 Reitere-se que a preocupação com a livre concorrência não é antitética à ideia de prestação de serviços de 
interesse social. Em excelente estudo acerca das restrições da regulação à concorrência, Eduardo Ferreira 
Jordão destaca o seguinte: “Tradicionalmente, o direito antitruste preocupa-se de forma prioritária (e quase 
exclusiva) com restrições concorrenciais de origem privada – i.e. concentrações empresariais e condutas 
anticompetitivas, como a predação e a colusão. É fato, entretanto, que limitações concorrenciais semelhantes 
ou ainda mais intensas podem advir de ações estatais, em especial das medidas regulatórias” (Restrições 
Regulatórias à Concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 17). Dentre essas limitações à concorrência 
instituídas pela regulação, ainda segundo o doutrinador, estão as barreiras à entrada e as restrições à liberdade 
tarifária (op. cit., p. 20). A essa questão se retornará no Capítulo III da presente dissertação.  
55 DI PIETRO, Maria Sylvia. Parcerias..., p. 75-77. 
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usuários ao serviço prestado. Seria um contrasenso que o valor das tarifas impedisse o 

acesso dos utentes ao serviço, uma vez que isso afastaria justamente a consecução dos 

objetivos sociais buscados com a sua prestação56. 

 Entretanto, apenas o acesso adequado dos usuários às facilidades disponíveis não 

encerra a problemática da remuneração do prestador. Nas situações em que um serviço é 

prestado em regime de concessão, a remuneração do delegatário deve levar em conta 

também que o fator que motiva o concessionário a desempenhar o serviço consiste 

justamente na perspectiva de sua exploração econômica57. 

 Ou seja, o concessionário deve ter condições de atuar de modo a obter uma 

remuneração que não apenas cubra os custos da prestação do serviço, mas também lhe 

proporcione um retorno justo em termos de lucratividade. Do contrário, o interessado 

investiria seus recursos e seu tempo em outra atividade que considerasse mais vantajosa, o 

que tornaria economicamente inviável a realização da concessão. 

 22. A verdade é que a remuneração adequada, que envolve os custos do serviço e o 

retorno do concessionário, é essencial para o êxito de qualquer concessão. Eventual 

remuneração insuficiente inviabilizaria a prestação do serviço e, por conseguinte, impediria 

a consecução dos objetivos buscados pela Administração. 

 Isso não significa, contudo, que o concessionário deva ter uma garantia de 

rentabilidade. A ideia geral é a de que o concessionário assume a realização da gestão do 

serviço. Há, portanto, um negócio a ser gerido, o que implica a existência de certo grau de 

autonomia aliado à assunção de determinados riscos inerentes à atuação empresarial. 

 

2.2. A RELAÇÃO COM A BOA-FÉ E A SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 23. Como visto, o concessionário desempenha a prestação do serviço tendo em 

vista o retorno do investimento. A sua remuneração constitui o móvel que o faz prestar 

determinada atividade. 

 Por decorrência, o campo da remuneração do concessionário é bastante sensível à 

atuação estatal. 

                                                 
56 Nesse contexto, insere-se a temática da modicidade tarifária, que será tratada no Capítulo 2. 
57 A afirmação rigorosamente não contém nenhuma novidade. Guido Zanobini já afirmava há mais de meio 
século que o concessionário tem o direito de obter as vantagens econômicas da gestão do serviço, referindo-
se principalmente (mas não exclusivamente) aos valores pagos pelos usuários (Corso di Diritto 
Amministrativo. Vol. 3, 3.ed. Milano: Giuffrè, 1946, p. 313). 
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 O Estado deve zelar pelo respeito à ordem econômica, o que passa pela repressão 

ao abuso do poder econômico. Isso traz reflexos inclusive no tocante às licitações, tendo 

em vista que as propostas firmadas pelos interessados devem ser rigorosamente 

cumpridas58. 

 24. Entretanto, qualquer atuação do poder concedente que impeça o recebimento de 

uma remuneração justa e adequada (i) afeta o principal interesse do concessionário, ou 

seja, o retorno financeiro decorrente da exploração do serviço, bem como (ii) compromete 

a própria prestação da atividade. 

 Com relação ao primeiro aspecto, note-se que não há nada de errado em o 

concessionário buscar os lucros almejados. Não existe nenhuma comprovação de que a 

prestação direta pelo Estado resulte em serviços mais baratos. Na prestação direta, aliás, o 

Poder Público se utiliza com frequência de pessoas privadas (contratados) para a sua 

prestação, as quais igualmente visam ao lucro nas contratações com a Administração. 

 No que se refere ao segundo aspecto, eventuais barreiras criadas pelo Estado à 

remuneração adequada do concessionário gera efeitos deletérios sobre a própria prestação 

do serviço. Pode-se comprometer a cobertura dos custos do prestador, o que compromete a 

correta prestação e impede a realização dos investimentos necessários. 

 Marçal Justen Filho sintetiza bem essa problemática. Segundo o doutrinador, 

“impedir a cobrança de tarifas justas e adequadas não afeta apenas e estritamente o 

interesse do concessionário. De um modo direto, afeta-se o interesse econômico do 

empresário. Mas, em termos indiretos, infringe-se o interesse público. Coloca-se em risco a 

dignidade das pessoas que, no futuro, não terão possibilidade de fruir de serviços públicos 

adequados e satisfatórios”59. 

 25. Portanto, é necessário que o poder concedente veja a concessão como uma 

forma de viabilizar a prestação de determinados serviços pela iniciativa privada, para o que 

é necessário zelar pelos direitos do concessionário no que se refere à remuneração devida. 

 Mais do que isso, a ausência de observância dos direitos do concessionário acaba 

por gerar uma situação de instabilidade que prejudica não apenas o prestador e o serviço 

concedido, mas também a realização de futuras concessões. Afinal, como afirma Marcello 

Caetano, “ninguém (salvo algum aventureiro), consentiria em tomar à sua conta a onerosa 

                                                 
58 Note-se que o valor da tarifa representa um dos critérios de classificação dos licitantes (artigo 15, incisos I, 
III e V, da Lei n. 8.987/95 e artigo 12, inciso II, da Lei n. 11.079/2004). O valor da contraprestação pública 
também constitui critério de seleção (artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 11.079/2004). 
59 Teoria Geral..., p. 69. 
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exploração de um serviço público sem a garantia de um mínimo de segurança na 

retribuição”60. 

 Por isso, há várias décadas, Francisco Campos já fazia a seguinte advertência: 
“[A] prudência e a ponderação em determinar as tarifas dos serviços públicos são requisitos que as 
autoridades investidas dessa delicada função nunca devem perder de vista. O fato de serem as tarifas 
de serviços públicos sujeitas a revisões periódicas cria para os capitais neles invertidos novo fator de 
risco, que contribui para aumentar as suas exigências. Se a política tarifária não for conduzida com 
grande espírito de retidão e, particularmente, de compreensão dos fenômenos econômicos, (...) 
tenderão a agravar-se as dificuldades de obter novos capitais indispensáveis à expansão e 
melhoramento dos serviços, redundando em prejuízo do público as aparentes vantagens de tarifas 
inferiores às que deveriam, efetivamente, vigorar, se levados em conta todos os fatores econômicos 
que concorrem para a formação normal de preços”61. 

 

 No mesmo sentido, Caio Tácito, em clássico estudo sobre o equilíbrio econômico-

financeiro nas concessões, também destaca o impacto das decisões estatais sobre a atração 

dos particulares. Segundo ele, “a garantia de lucro razoável não é senão um meio de 

possibilitar a constância e a expansão do serviço adequado. Não é outro o motivo pelo qual 

a concepção norte-americana da razoabilidade das tarifas classifica, entre as condições 

básicas, a atração de novos capitais”62. 

 26. Como será demonstrado ao longo do presente estudo, a remuneração do 

particular, principalmente no que toca ao recebimento de tarifas dos usuários, constitui 

tema sensível a atuações demagógicas de governantes. Entretanto, o concessionário não 

deve ser visto como um antagonista, mas como um parceiro ao qual se deve propiciar um 

ambiente de estabilidade para que possa realizar a gestão da atividade da melhor forma 

possível. 

 

2.3. DEFINIÇÃO POLÍTICA ACERCA DA ALOCAÇÃO DOS CUSTOS 

 

 27. Mesmo sendo um tema que deve ser tratado de forma técnica, não se pode 

negar que a definição das fontes de receita que serão responsáveis pela remuneração do 

concessionário também reflete uma opção política do Poder Público. 

 A adoção de determinada forma de remuneração do prestador reflete uma decisão 

clara do Estado sob o ponto de vista distributivo. 

 As tarifas representam uma opção do Estado por onerar, ao menos como regra 

geral, aqueles que mais se utilizam do serviço concedido. 
                                                 
60 Manual de Direito Administrativo. vol. II, 10.ed. 6. reimpr. Coimbra: Almedina, 1999, p. 1084. 
61 Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1943, p. 157. 
62 O equilíbrio econômico-financeiro na concessão. In: TÁCITO, Caio. Temas de Direito Público. Rio de 
Janeiro: Renovar, v. 1, 1997, p. 249. 
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 Já a aplicação de recursos públicos para a remuneração do concessionário significa 

o emprego, na maior parte das vezes, de receitas obtidas por meio de mecanismos 

tributários. Assim, atinge-se um grupo maior de pessoas, de acordo com a capacidade 

contributiva dos contribuintes. A situação, portanto, é diferente da que ocorre com a 

cobrança de tarifas, uma vez que a maior utilização do serviço pode derivar simplesmente 

da maior necessidade de sua fruição, e não de uma específica condição econômica do 

usuário. 

 Há ainda a possibilidade de onerar aqueles que se utilizam das atividades geradoras 

de receitas marginais, os quais não necessariamente se confundem com os usuários do 

serviço delegado. 

 28. Entretanto, é importante fixar desde logo a ideia de que não há uma precedência 

por onerar um ou outro grupo de pessoas. A colocação do problema sob essa óptica 

constituiria mera simplificação. 

 Existem diversos fatores que devem ser ponderados pelo Poder Público na 

definição das condições concretas de remuneração do prestador. Trata-se de uma decisão 

complexa, que não pode ser reduzida à aplicação de um único critério. – A esta questão se 

retornará nos Capítulos II e IV. 

 

2.4. A IDENTIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO COMO CAMPO FÉRTIL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS 

 

 29. Por fim, outra linha que orienta o presente estudo constitui-se no entendimento 

de que a temática da remuneração do concessionário representa um dos campos mais 

férteis para o desenvolvimento de soluções inovadoras nas concessões. 

 De modo esquemático, pode-se afirmar que a instituição de certas parcerias é 

antecedida de complexas construções de engenharia financeira, a fim de (i) possibilitar a 

busca de recursos provenientes não apenas dos usuários, (ii) maximizar a exploração de 

fontes de receitas marginais, (iii) permitir que a criatividade empresarial do concessionário 

desenvolva formas de remuneração que atendam melhor os usuários e gerem maiores 

retornos financeiros, (iv) possibilitar uma adequada garantia ao agente financeiro 

envolvido e (v) garantir a exploração satisfatória do empreendimento. 

 Portanto, não há a simples existência de fontes diversas de remuneração do 

particular. Cada uma das formas de obtenção de receitas admite soluções diversas, que 
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devem propiciar ao mesmo tempo o melhor proveito econômico de cada empreendimento e 

a maior satisfação dos objetivos buscados pelo Estado com a prestação do serviço. 

 Assim, uma mesma forma de remuneração pode funcionar concretamente de modo 

diverso em diferentes concessões. Isso também demanda um aprofundamento do estudo 

das várias formas de remuneração, as quais apresentam potencialidades diversas. Basta 

pensar, por exemplo, que uma concessão caracterizada pela flexibilidade tarifária funciona 

de modo significativamente diverso de uma concessão em que o prestador não tem 

qualquer liberdade na fixação das tarifas. Apesar de se eleger a mesma forma de 

remuneração (cobrança de tarifas dos usuários), as concessões nesses dois casos são 

desenvolvidas de maneiras radicalmente diversas, o que gera efeitos inclusive na alocação 

dos riscos do empreendimento. 

 

3. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 30. Diante do exposto neste capítulo, pode-se afirmar que a superação da 

conceituação clássica de concessão gera efeitos diretos no estudo da remuneração do 

concessionário. 

 A aplicação da técnica concessória a outras atividades diversss dos serviços 

industriais ou comerciais e dos serviços uti singuli fez surgir a necessidade de novas 

formas de remuneração. Do contrário, a aplicação da lógica contratual das concessões não 

poderia ser aplicada a essas situações. 

 Além disso, superou-se a concepção de que o concessionário deveria ser 

remunerado necessariamente pela cobrança de tarifas dos usuários. Outras formas de 

remuneração podem ser adotadas, inclusive afastando-se completamente a cobrança de 

tarifas, sem desnaturar a natureza contratual e a lógica econômica da concessão. 

 Outro fator relevante diz respeito ao reconhecimento de determinados espaços de 

liberdade aos concessionários, o que gera efeitos concretos no regime jurídico de sua 

remuneração. 

 Assim, a temática da remuneração do concessionário apresenta uma série de 

complexidades. Este é o objeto do presente estudo, que envolverá, nos capítulos que se 

seguem, a verticalização da análise de cada modo de remuneração do prestador. 
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CAPÍTULO II – A REMUNERAÇÃO PROVENIENTE DA 

COBRANÇA DE TARIFAS 

 
1. RESSALVA PRÉVIA: A DISTINÇÃO ENTRE TAXAS E TARIFAS E O NÃO 

EXAME DAS TAXAS NO PRESENTE NESTE ESTUDO 

 

 1. Neste capítulo, será dado início ao exame das diversas formas de remuneração do 

concessionário, iniciando-se pelas tarifas. 

 Inicialmente, contudo, reputa-se necessário esclarecer que este trabalho não tratará 

da cobrança de taxas pela prestação de serviços públicos. Isso decorre de uma tomada de 

posição do autor no que se refere ao regime jurídico aplicável à remuneração do 

concessionário quando ela provém do pagamento de contraprestações pelos usuários. 

 2. No presente estudo, parte-se do entendimento de que, quando um serviço público 

é prestado em regime de delegação, as contraprestações eventualmente cobradas dos 

usuários pelo delegatário têm a natureza de tarifa, sendo inaplicável o regime jurídico das 

taxas. 

 Na medida em que esta dissertação trata da remuneração do concessionário nas 

concessões e parcerias público-privadas, o exame da cobrança das taxas escapa aos limites 

do estudo proposto. 

 Passa-se a demonstrar os motivos que orientam o posicionamento aqui adotado. 

 

1.1. OS REGIMES JURÍDICOS DAS TAXAS E DAS TARIFAS 

 

 3. Entende-se que há duas formas de se atribuir aos usuários os custos de prestação 

de um serviço público: a cobrança de taxas e a de tarifas63. 

 3.1. A figura da taxa é contemplada no artigo 145, inciso II, da Constituição 

Federal. Tal dispositivo prevê a possibilidade de instituição desse tipo de tributo “pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição”. 

 A instituição de taxa reflete a existência de uma relação jurídica de direito 

tributário, sujeita aos princípios constitucionais da estrita legalidade (artigo 150, inciso I, 

                                                 
63 Reitere-se: há diversas formas de remuneração pela prestação de um serviço público, que não se resumem 
à cobrança de taxas e tarifas. Mas, quando há cobrança dos usuários, isso se dá por meio da instituição de 
taxas ou tarifas. 



 

 

28

da Constituição Federal) e da anterioridade (artigo 150, inciso III, alínea b, da Constituição 

Federal). Isso significa que a taxa de serviço público somente pode ser cobrada se tiver 

sido instituída por lei, e não pode ser exigida no mesmo exercício em que a lei instituidora 

houver sido publicada. O mesmo acontece com qualquer majoração do valor da taxa: só 

pode se dar por lei formal e a cobrança majorada não pode ocorrer no mesmo exercício 

financeiro em que houve a publicação da lei. 

 3.2. Já a figura da tarifa tem fundamento no artigo 175, parágrafo único, inciso III, 

da Constituição Federal. Esse dispositivo trata da possibilidade de delegação da prestação 

de serviços públicos e prevê a edição de lei que disponha sobre a “política tarifária” que se 

aplicará a essas situações. A lei geral que trata desse assunto foi editada. Corresponde à Lei 

n. 8.987/95, que trata da política tarifária especialmente no Capítulo IV (artigos 8º a 13), 

mas também apresenta outros dispositivos esparsos sobre o tema. Posteriormente, foram 

editadas outras leis que tratam do assunto, tais como aquelas que instituíram as várias 

agências reguladoras, bem como a Lei n. 11.079/2004 (que criou as “parcerias público-

privadas”)64. 

 A partir da análise desses vários dispositivos, e em consonância com a 

Constituição, verifica-se que a cobrança de tarifa se submete a um regime jurídico bastante 

diverso daquele que caracteriza as taxas. 

 A tarifa corresponde a um valor fixado administrativamente mediante um contrato 

de delegação de serviço público, por vezes com base em proposta formulada pelo 

concessionário na licitação65. Não há, portanto, a necessidade de fixação da tarifa em lei 

formal. 

 Além disso, a tarifa pode ser modificada pelo poder concedente sem a necessidade 

de edição de lei formal que estabeleça essa alteração de valor. Existe ainda a previsão de 

que a tarifa deve sofrer reajustes periódicos de acordo com índices ou fórmulas pré-
                                                 
64 Note-se que leis específicas podem afastar a aplicação da Lei n. 8.987/95 a determinados setores e, com 
isso, prever dispositivos que apresentem peculiaridades no que se refere à política tarifária. É o caso, por 
exemplo, da Lei n. 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), que, no artigo 210, afasta expressamente a 
aplicação das Leis n. 8.666/93, 8.987/95 e 9.074/95 às concessões, permissões e autorizações de serviços de 
telecomunicações e de uso de radiofrequência. As diretrizes de política tarifária desse setor apresentam 
particularidades em relação ao previsto em outras leis. Nesse sentido, confira-se: MARQUES NETO, 
Floriano de. As políticas de universalização, legalidade e isonomia: o caso “Telefone Social”. Revista de 
Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 4, n. 14, abr./jun. 2006, p. 88. Essa questão será 
retomada adiante, por conta do exame dos critérios político-sociais de fixação de tarifas. 
65 Como será examinado ao longo deste capítulo, a tarifa é fixada pelo Poder Público, mas pode ser definida 
com base na proposta formulada pelo particular na licitação. O artigo 15, incisos I, III e V, da Lei n. 
8.987/95, prevê a possibilidade de o particular estabelecer um valor para a tarifa, que deverá ser analisado e 
aceito pelo poder concedente – obviamente, se for exequível e atender aos requisitos exigidos no caso 
concreto. A Lei n. 11.079/2004 também prevê essa possibilidade como critério de julgamento (artigo 12, 
inciso II). 
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definidas no contrato de delegação. Também esses reajustes periódicos não ficam sujeitos 

à edição de uma lei formal. 

 Mais recentemente, em certos setores e mediante determinadas condições, vem se 

admitindo inclusive alguma liberdade aos concessionários para a fixação dos valores das 

tarifas, o que engloba inclusive a realização de promoções e a concessão de descontos aos 

usuários66. Cada medida concreta de desconto ou promoção não depende de uma lei 

autorizadora específica e não fica sujeita ao princípio da anterioridade. 

 Portanto, os regimes jurídicos das taxas e das tarifas são bastante diferentes entre si. 

De um lado, tem-se o regime tarifário, que é mais flexível, mas oferece menos garantias 

formais aos usuários – uma vez que pode haver a alteração de valores a qualquer momento, 

sem a necessidade de edição de lei formal. De outro lado, há o regime jurídico das taxas, 

que é menos flexível e concede aos contribuintes garantias que não existem no regime das 

tarifas. 

 

1.2. O DIREITO DO CONCESSIONÁRIO À MANUTENÇÃO DA EQUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA E A NECESSIDADE DE UM REGIME DE 

REMUNERAÇÃO MAIS FLEXÍVEL 

 

 4. A questão que se põe diz respeito a saber qual o regime possível de ser aplicado 

nos casos em que o serviço de interesse coletivo é prestado por meio de delegação. Ou 

seja: em uma delegação, aplica-se o regime tributário ou tarifário? 

 Essa dúvida, que é objeto de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais há 

décadas, inclusive no direito comparado, é de grande relevância prática67. A configuração 

do regime jurídico aplicável influencia diretamente as condições de remuneração do 

concessionário, bem como as garantias dos usuários frente às cobranças de 

contraprestações. 

 5. Para se definir o regime jurídico de remuneração que incide no caso das 

concessões, é necessário verificar o que diferencia essa forma de prestação daquela em que 

há o desempenho direto pelo Estado. 

                                                 
66 Essa questão será tratada no Capítulo III. Corresponde ao exercício de uma “política comercial” pelos 
concessionários, permitida em diversos setores. 
67 Especificamente para o presente trabalho, a definição da abrangência dos regimes tarifário e das taxas tem 
ainda o objetivo de delimitar o objeto de análise. 
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 Em uma concessão, o serviço é prestado pelo particular no regime de direito 

público68. Não se trata de atividade privada. Há a prestação de uma atividade de 

titularidade estatal mediante um ato de delegação expedido pelo Poder Público. A 

depender somente da natureza jurídica da atividade prestada, portanto, admitir-se-ia 

qualificar as contraprestações dos usuários como taxas ou tarifas. Ambas as 

contraprestações se aplicam aos serviços públicos. 

 Entretanto, na concessão, há um dado novo: o concessionário assume o serviço por 

sua conta e risco. Possui, assim, certa margem de liberdade para estruturar o serviço 

segundo postulados de direito privado, visando a aumentar a sua eficiência e, 

consequentemente, o retorno obtido com essa exploração empresarial da atividade69. Em 

suma, o concessionário promove a gestão do serviço delegado com o intuito de auferir 

lucro. 

 Simultaneamente, o Estado, na qualidade de titular do serviço público delegado, 

tem a prerrogativa de alterar unilateralmente diversas condições de sua prestação – afinal, 

o simples fato de o serviço ser prestado por um concessionário não afasta o ius variandi do 

Estado. Some-se a isso o fato de que a prestação do serviço pode ser atingida por diversos 

fatores externos à concessão, que são imprevisíveis e incontroláveis pelas partes. 

 6. Para que seja viável ao concessionário assumir a prestação do serviço por sua 

conta e risco nessas condições (e sem a necessidade de se prever uma contraprestação tão 

elevada que se revele proibitiva), é imprescindível conferir-lhe uma garantia: o direito à 

manutenção da equação econômico-financeira. Se o equilíbrio econômico-financeiro for 

violado (inclusive por ato da Administração), o poder concedente tem o dever de recompô-

                                                 
68 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o concessionário se submete a um “regime híbrido”. Como 
empresa privada, atua sob regras de direito privado. Como prestadora de um serviço público, sua relação com 
a Administração concedente é regida inteiramente pelo direito público – já que a concessão é um contrato 
administrativo (Parcerias..., p. 76). Tal observação é irreparável. Portanto, esclarece-se que, ao se mencionar 
que o serviço é prestado no regime de direito público, está se fazendo referência a esse segundo aspecto 
mencionado pela doutrinadora. É evidente que, como empresa privada, o concessionário tem sua atuação 
regulada pelo direito privado – no que se refere à contratação de pessoal, entre outros assuntos. 
69 Ao se fazer referência aqui a “postulados de direito privado”, pretende-se destacar que o concessionário 
desempenha o serviço buscando lucro e trava com determinadas pessoas (funcionários, fornecedores, entre 
outros) relações jurídicas de direito privado, e não de direito público. A margem de liberdade conferida ao 
concessionário é variável. Entretanto, é necessário deixar claro um dado essencial para a compreensão dessa 
problemática: se o concessionário assume a prestação de um serviço “por sua conta e risco” (com todas as 
ressalvas que se pode fazer a essa expressão), é imprescindível que ele tenha alguma margem de liberdade na 
gestão do serviço. Essa questão específica não é objeto deste trabalho. Para um estudo mais abrangente sobre 
o tema, confira-se: JUSTEN FILHO, Marçal. As diversas..., p. 112-136 (com profundo estudo do direito 
comparado sobre a questão). 
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lo completa e imediatamente, sob pena de se frustrar as complexas modelagens de 

financiamento do contrato de concessão70. 

 Uma das formas de recomposição consiste justamente na alteração dos valores 

cobrados dos usuários a título de contraprestação. Logo, para que o restabelecimento da 

equação econômico-financeira possa se dar de forma imediata, a remuneração do particular 

deve estar sujeita a um regime jurídico que permita a sua mutabilidade a qualquer 

momento. 

 Esse regime jurídico é precisamente o tarifário, e não o das taxas. Somente o 

regime jurídico tarifário permite a mutabilidade dos valores a qualquer tempo de forma a 

tornar viável restabelecer na via administrativa, e de imediato, o equilíbrio econômico-

financeiro da concessão. 

 No regime jurídico tributário (das taxas), a recomposição dependeria da edição de 

uma lei formal que previsse a majoração dos valores cobrados dos contribuintes. Não seria 

possível aumentar o valor das taxas por mero ato administrativo ou aditivo contratual. 

Além disso, a efetiva cobrança da taxa majorada deveria observar o princípio da 

anterioridade. Ou seja, a cobrança majorada só poderia ocorrer a partir do exercício 

financeiro seguinte ao da publicação da lei que amplia o seu valor. 

 É evidente que a complexidade do processo de edição de uma lei e a demora 

derivada do atendimento ao princípio da anterioridade são incompatíveis com a premência 

de se restabelecer a equação econômico-financeira violada em uma concessão. Em última 

análise, o regime tributário – das taxas – impediria que se garantisse efetivamente o direito 

à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ao qual faz jus o delegatário71. 

 É verdade que, inexistindo essa maleabilidade no regime jurídico das taxas, restaria 

a possibilidade de reequilibrar o contrato de concessão mediante outras medidas (tais como 

a instituição de um subsídio estatal ou a redução dos encargos do prestador). Entretanto, 

essas medidas poderiam não ser interessantes no caso concreto e ainda gerariam grandes 

amarras ao desenvolvimento da concessão. A redução de encargos do prestador pode, por 

                                                 
70 Nesse sentido, entre tantos outros: JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 346; MARQUES NETO, 
Floriano de Azevedo. Breves considerações sobre o equilíbrio econômico-financeiro nas concessões. Revista 
de Informação Legislativa, v. 159, 2003, p. 196; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito..., p. 643-644. 
71 Note-se que o equilíbrio econômico-financeiro deve ser observado ao longo de toda a concessão. Não é 
possível remeter a solução de um desequilíbrio e momento futuro, nem mesmo sob o argumento de que os 
resultados positivos posteriores cuidarão de restabelecer a equação. De acordo com Marçal Justen Filho: 
“Também se controverte, especialmente em contratos de longa duração, sobre o momento de apuração da 
equação econômico-financeira. Essa indagação pressupõe a possibilidade de que os efeitos negativos de 
eventos infaustos sejam contrabalançados por resultados positivos decorrentes de circunstâncias futuras. 
Assim e seguindo esse enfoque, caberia avaliar a manutenção ou a quebra da equação apenas no momento 
final do empreendimento. Essa solução é juridicamente descabida” (Teoria Geral..., p. 390).  
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exemplo, comprometer a qualidade do serviço e o pleno atendimento aos usuários. A 

instituição de um subsídio estatal, a seu turno, deve atender a uma série de exigências 

relativas à responsabilidade fiscal, as quais são incompatíveis com a necessidade de 

recomposição imediata da equação econômico-financeira72. Um sistema como este 

certamente aumentaria muito os riscos do empreendimento. Dificilmente um 

concessionário prudente se submeteria a um regime de remuneração nesses termos. 

 7. Assim, em uma concessão, a contraprestação paga pelos usuários ao delegatário 

terá a natureza jurídica de tarifa. Isso porque o regime jurídico tarifário é o único capaz de 

efetivamente garantir o direito à manutenção da equação econômico-financeira do 

contrato. 

 Pode-se até cogitar de um sistema em que haja a cobrança de taxas dos usuários e o 

próprio poder concedente se encarregue de remunerar o delegatário73. Trata-se de 

sistemática aceitável, que será tratada neste estudo ao se examinar a remuneração do 

concessionário pelo próprio poder concedente. Entretanto, a cobrança de valores 

diretamente pelo delegatário, na forma de taxas, com a aplicação do regime jurídico 

tributário, é inviável pelas razões acima demonstradas. 

 

1.3. O ACOLHIMENTO DA TESE AQUI DEFENDIDA 

 

 8. O posicionamento aqui defendido apresenta amplo respaldo doutrinário. 

Diversos autores entendem que, em uma concessão, a contraprestação cobrada pelo 

prestador tem natureza jurídica de tarifa, e não de taxa. 

 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “onde existe concessão de serviço 

público, a remuneração paga pelo usuário é a tarifa e não a taxa. Se o concessionário fosse 

                                                 
72 Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), no artigo 16, estabelece 
que a criação ou aumento de despesa devem ser acompanhados de “I – estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; II – declaração do ordenador da 
despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias”. Outros requisitos devem 
ainda ser observados na criação de despesas obrigatórias de caráter continuado (artigo 17). É evidente que 
tais cautelas (todas necessárias) levam algum tempo para ser cumpridas, o que impediria a imediata 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 
73 Essa alternativa é cogitada, por exemplo, por Floriano de Azevedo Marques Neto (As parcerias público-
privadas no saneamento ambiental. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 321). 
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remunerado por meio de taxa, descaracterizada estaria a concessão, tendo-se pura e 

simplesmente contrato de prestação de serviço remunerado pelos cofres públicos”74. 

 Os motivos apontados pela doutrinadora são os expostos acima. Segundo ela: “Não 

se pode admitir que a taxa seja estipulada contratualmente, em decorrência do princípio da 

legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição). Sendo fixada por lei, é incompatível com 

a concessão, porque esta, por sua própria natureza, envolve a idéia de equilíbrio 

econômico-financeiro, a ser mantido precisamente por meio da tarifa. Não haveria como 

utilizar a taxa para essa finalidade”75. 

 Marçal Justen Filho destaca que o regime jurídico específico das concessões 

“pressupõe mutabilidade a qualquer tempo. Como o particular não é dotado de estruturas e 

garantias inerentes ao Estado, há risco de sua insolvência. A contrapartida de assumir o 

serviço por conta e risco próprios é a garantia estatal de alteração da tarifa a qualquer 

tempo. Quando se reconhece o direito à manutenção da equação econômico-financeira e o 

cabimento de sua recomposição, constrói-se um regime jurídico distinto do tributário”76. 

 No mesmo sentido, Cesar A. Guimarães Pereira afirma o seguinte: “Na medida em 

que sejam concedidos serviços de utilização compulsória, a sua prestação não se poderá 

fazer com o sacrifício do concessionário. Será imperiosa, nesse caso, a qualificação da 

remuneração como tarifa, a fim de preservar o regime jurídico da concessão”77. 

 Alexandre Santos de Aragão, com fundamento no artigo 175 da Constituição 

Federal, adota o mesmo entendimento, ao afirmar que “sempre que o serviço público 

(compulsório ou não) tiver sido concedido, a sua remuneração se dará por tarifa”78. 

 Vladimir da Rocha França ainda aponta o seguinte: “A remuneração dos serviços 

públicos concedidos ou permitidos não está sujeita a um regime jurídico de direito privado 

ou ao regime jurídico de direito tributário, mas sim ao regime jurídico administrativo que 

está orientado para a prestação dos serviços públicos”. Sob esse entendimento, o 

doutrinador destaca que “está vedado, constitucionalmente, que serviços públicos cuja 

prestação é realizada por pessoa jurídica de direito privado e sob regime de concessão (ou 

                                                 
74 Parcerias..., p. 386. Confira-se ainda: DI PIETRO, Maria Sylvia. Concessão e permissão de serviço 
público. Natureza jurídica da remuneração para à concessionária ou permissionária. In: _____; RAMOS, 
Dora Maria de Oliveira; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos; D´AVILA, Vera Lúcia Machado. Telas 
Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 5.ed. 3.tir., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 361-367. 
75 Parcerias..., p. 387. 
76 Teoria Geral..., p. 346. 
77 Usuários de Serviços Públicos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 362. 
78 Direito..., p. 610. 
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de permissão) componham critério material da hipótese de incidência da taxa pela 

prestação de serviço público”79. 

 São também partidários dessa tese: Andréia Cristina Bagatin80, Marcos Paulo 

Marques Araújo81, entre outros. 

 Portanto, em uma concessão de serviço público, as contraprestações que venham a 

ser cobradas dos usuários diretamente pelo delegatário terão sempre a natureza de tarifa82. 

 

1.4. A INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA COMPULSORIEDADE DA 

FRUIÇÃO 

 

 9. Há um relativo consenso de que os serviços públicos prestados diretamente pelo 

Estado são remunerados por taxas e os serviços prestados mediante delegação e de fruição 

facultativa são remunerados por tarifas83. A questão, contudo, não se encontra pacificada 

quando se trata de serviços prestados em regime de delegação, mas que são de fruição 

obrigatória84. 

 Como exemplos de serviços de fruição obrigatória, costumam-se citar o 

fornecimento de água tratada e a coleta de dejetos85. Por uma questão de saúde pública 

(evitar a profusão de doenças), a sociedade contemporânea exige que a água consumida 

seja tratada com certos produtos químicos e que os dejetos produzidos pelo consumo sejam 

                                                 
79 Aspectos constitucionais da hipótese tributária da taxa pela prestação de serviço público. Revista de 
Informação Legislativa n. 149, jan./mar. 2001, p. 202-203. 
80 A natureza da cobrança pelo serviço prestado por concessionário de serviço público. Revista de Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 1, n. 3, p. 211-241, jul./set. 2003. 
81 Serviço de Limpeza Urbana à Luz da Lei de Saneamento Básico: regulação jurídica e concessão da 
disposição final de lixo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 360-367. 
82 Ressalve-se, contudo, que há uma divergência liderada por Geraldo Ataliba, para quem basta haver serviço 
público (compulsório ou não) para que se configure a hipótese de taxa. O doutrinador, ao comentar o inciso II 
do artigo 145 da Constituição Federal, critica com veemência aqueles que defendem que o legislador seria 
livre para instituir taxas ou tarifas pela remuneração de um serviço público. Para ele, “a única liberdade que a 
Constituição dá ao legislador é para decidir se a prestação de dado serviço público divisível e específico (isto 
é: que possa ter prestação individual e, pois, fruição singular pelos utentes) será remunerada ou não. Com 
efeito, pode o legislador decidir que os serviços (vacinação, identificação ou profilaxia etc.) sejam prestados 
sem remuneração. Se, entretanto, resolver que haverá remuneração, não pode senão optar pela taxa. A sua 
prestação só pode ser retribuída mediante taxa (Hipótese de Incidência Tributária. 6.ed. 3. tir. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 160). 
83 Obviamente, isso ocorre se houver a cobrança de algum valor. É plenamente possível que, tanto na 
concessão quanto na prestação direta pelo Estado, não haja a cobrança de nenhum valor dos usuários. 
84 Há ainda a questão dos serviços em que pode haver cobranças mesmo que o usuário não se utilize deles 
(serviços postos à disposição dos usuários). Essa problemática será tratada ao se examinar a questão da tarifa 
mínima, que é uma forma possível de remuneração em serviços delegados. Como será demonstrado, na 
maioria das situações, não se trata da ausência de prestação do serviço, e sim de serviços de utilização 
complexa, em que o usuário está ligado a uma rede – situação esta que gera custos, o que justifica a cobrança 
de uma tarifa mínima.  
85 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 348. 
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devidamente recolhidos. Nessas situações, admite-se a imposição coercitiva da fruição 

desses serviços, na medida em que eles se destinam primordialmente ao interesse coletivo 

– e não apenas ao interesse individual. 

 10. Para esses casos em que há a compulsoriedade da fruição do serviço, muitos 

entendem que a contraprestação cobrada dos usuários teria necessariamente a natureza 

jurídica de taxa. Nesse sentido, podem ser citados: Edmir Netto de Araújo86, Renato Alves 

Bernardo da Cunha87 e Hugo de Brito Machado88. Na doutrina estrangeira, destacam-se 

Louis Trotabas89 e Juan Carlos Cassagne90. 

 Os argumentos que orientam a tese segundo a qual os serviços de fruição 

obrigatória só podem ser remunerados por meio da cobrança de taxas podem ser 

reconduzidos a dois fundamentos. 

 O primeiro deles é o de que haveria um ato de império subordinando a conduta do 

usuário, o que não poderia ser feito pelo delegatário do serviço. Esse ato de império 

somente seria compatível com o regime tributário – das taxas. 

 O segundo fundamento é o de que o dever de recolher a contraprestação passaria a 

ser ex lege, uma vez que a taxa estaria vinculada ao uso de um serviço obrigatório por lei. 

Um contrato de concessão firmado entre concedente e concessionário não seria 

instrumento suficiente para impor essa obrigação aos usuários. Somente a lei poderia fazer 

isso. 

 Aponta-se ainda que esses argumentos teriam sido acolhidos pelo Supremo 

Tribunal Federal quando editou, em 1969, a Súmula n. 545, que tem a seguinte redação: 

“Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente 

daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização 

orçamentária, em relação à lei que as instituiu”. 

                                                 
86 Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 125.  
87 Serviços Públicos Essenciais: o princípio da continuidade e o inadimplemento do consumidor. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004, p. 56. 
88 Curso de Direito Tributário. 20.ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 378. 
89 Segundo ele, a taxa deve corresponder à contraprestação de um serviço obrigatório, assim entendido todo 
serviço que a Administração é obrigada a fornecer ou ao menos oferecer, ao mesmo tempo em que o usuário 
não tem a faculdade de recusar essa prestação (TROTABAS, Louis; COTTERET, Jean-Marie. Droit Fiscal. 
Paris: Dalloz, 1992, p. 18). 
90 De acordo com o doutrinador, a diferença entre taxa e preço repousa na natureza obrigatória da relação 
com o prestador, o que origina uma situação legal ou regulamentar, ao contrário do que ocorre com o preço, 
em que aquela relação é convencional ou contratual e o particular não está forçado a utilizar o serviço (El 
Contrato Administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999, p. 142). 
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 11. Entretanto, esses argumentos não conduzem ao entendimento de que a 

contraprestação devida pelos serviços de fruição obrigatória teria necessariamente a 

natureza jurídica de taxa. 

 11.1. No que se refere ao primeiro argumento, entende-se aqui que a resposta mais 

completa e satisfatória foi dada por Cesar A. Guimarães Pereira91. Segundo o doutrinador, 

quando há a obrigatoriedade de fruição de um serviço público, o ato de império consiste 

justamente na definição dessa obrigatoriedade, que se dá por lei. A partir desse momento, 

as condições de prestação (e de remuneração pela prestação) do serviço não têm nenhuma 

diferença em relação a qualquer outro serviço público. Se o Estado optar por delegar a um 

concessionário a prestação de um serviço de fruição compulsória, o regime de cobrança 

dos usuários será o tarifário – uma vez que sua origem será convencional, e não ex lege. A 

natureza jurídica da contraprestação paga pelo usuário, portanto, não apresentará nenhuma 

peculiaridade derivada do caráter compulsório da fruição. 

 Nas palavras do doutrinador: 
Parece-me que o ato de autoridade privativo do Poder Público relativo aos serviços compulsórios 
está na definição legislativa da compulsoriedade (...). A partir daí, o fornecimento do serviço 
desenvolve-se como qualquer outro. Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, será prestado 
de modo direto ou indireto, inclusive sob o regime de concessão. E sendo adotada a forma de 
concessão, a remuneração correspondente terá a natureza de tarifa, não de taxa92. 

 

 A observação feita pelo doutrinador destaca com precisão o ponto em que reside o 

maior equívoco da concepção segundo a qual a compulsoriedade do serviço conduziria 

necessariamente ao regime jurídico das taxas. De fato, há a necessidade de um ato de 

império para tornar obrigatória a fruição de um serviço. Esse ato de império deve ser 

consubstanciado por meio de lei. Entretanto, isso não obriga que a contraprestação devida 

pelos usuários tenha necessariamente a natureza de taxa. O ato de império necessário 

consiste na própria definição da compulsoriedade, e não na instituição do valor cobrado. A 

partir da instituição da obrigatoriedade, se houver decisão pela delegação do serviço com a 

cobrança de contraprestações dos usuários pelo delegatário, estas terão a natureza de tarifa, 

e não de taxa93. 

 Um exemplo permite uma melhor demonstração da procedência dessa tese. O artigo 

45 da Lei n. 11.445/2007 estabelece como regra geral o dever de conexão aos serviços de 
                                                 
91 Usuários..., p. 366-370. 
92 Usuários..., p. 367. 
93 Em sentido semelhante se posiciona Aline Paola Correa Braga Camara de Almeida. Segundo ela: “Não há, 
assim, requisitos objetivos que possam afastar, desde já, a cobrança de tarifa de um serviço público tido como 
compulsório” (As Tarifas e as Demais Formas de Remuneração dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2009, p. 63). 
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abastecimento de água e esgotamento sanitário94. Esse dispositivo, portanto, consiste em 

um ato de império emitido por meio de lei formal. O Estado definiu que esse serviço é de 

fruição compulsória. O ato de império, portanto, já foi editado. Todavia, nada impede que 

esse serviço seja prestado em regime de delegação. Se o Estado optar pela delegação do 

serviço, as contraprestações cobradas dos usuários terão a natureza de tarifa, a qual será 

definida no contrato de concessão firmado entre o poder concedente e o delegatário. 

 11.2. Bem entendida essa questão, cai por terra também o segundo fundamento 

daqueles que defendem que a compulsoriedade da fruição do serviço conduziria 

necessariamente ao regime das taxas. Isso porque, mesmo havendo a cobrança de tarifa, e 

não de taxa, o dever do usuário de pagar a contraprestação devida tem origem na lei. A 

obrigação de pagar tarifa é um dever ex lege – ainda que não tributário e regulamentado 

pelos termos da concessão. Por isso, diversas leis estabelecem como dever dos usuários de 

serviços públicos concedidos o de pagar as tarifas devidas pela fruição do serviço. 

 É o que se extrai, por exemplo, do artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.987/95, que 

prevê a possibilidade de suspender a prestação do serviço em virtude do “inadimplemento 

do usuário”. Se o inadimplemento do usuário consiste em justificativa para a suspensão da 

prestação do serviço (ainda que com determinadas limitações, que não são objeto deste 

estudo), decorre disso que existe uma obrigação dos usuários de pagar pelo serviço 

prestado, sendo ou não de fruição obrigatória. 

 Ainda que se entendesse que o dever de pagar a tarifa fosse convencional, isso não 

afastaria a possibilidade de cobrança de contraprestação na forma de tarifa pela prestação 

de um serviço de fruição compulsória. Nesse caso, haveria o dever (legal) de fruição do 

serviço e o dever (convencional) de pagar a tarifa devida. 

 É interessante notar ainda que a compulsoriedade ou não de um serviço não 

constitui característica do serviço em si. Trata-se, na realidade, de uma condicionante, ou 

seja, de uma característica do regime jurídico imposto por lei para determinado serviço95. 

Isso claramente não impede a concessão do serviço tido como de fruição obrigatória. A 

                                                 
94 O dispositivo estabelece o seguinte: “Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do 
titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às 
redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das 
tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. § 1º. Na ausência de 
redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de 
afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora 
e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. § 2º. A instalação 
hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por 
outras fontes”. 
95 É o que aponta Jacintho Arruda Câmara: Tarifa nas Concessões. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 42. 
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prestação do serviço mediante delegação deverá observar essa condicionante (a fruição 

compulsória), mas isso não afastará o fato de que eventuais contraprestações serão 

cobradas na forma de tarifa – que é o regime jurídico compatível com a prestação de 

serviços públicos em delegação. 

 12. Por fim, nem se diga que o fato de o regime tarifário não apresentar certas 

garantias tornaria impossível obrigar os usuários a usufruir determinado serviço e, ao 

mesmo tempo, sujeitá-los a um regime de cobranças (de tarifas) não dotado das garantias 

da estrita legalidade e da anterioridade. 

 Em primeiro lugar, a concessão de um serviço público deve estar baseada em uma 

autorização legal. Isso significa que, com a edição da lei, a comunidade concordou com a 

concessão do serviço de utilização compulsória, ao qual passaria a ser aplicado o regime 

tarifário. Houve, portanto, uma autorização legal para o afastamento do regime das taxas – 

com as suas correspondentes garantias96. Assim, na realidade, o dever de pagar tarifas é 

instituído por lei, tal como o dever de pagar taxas97. 

 Em segundo lugar, se existem usuários que não podem arcar com o custeio da 

prestação, deve-se criar uma estrutura tarifária ou instituir outros mecanismos (como 

subsídios estatais) que garantam a possibilidade de eles usufruírem do serviço. A solução 

não está em afastar o regime tarifário, mas em compatibilizá-lo com o direito (e o dever) 

dos usuários de usufruírem do serviço. Afinal, a opção pela delegação de uma atividade 

não afasta o dever do Estado de criar condições para que os serviços públicos sejam 

prestados aos usuários de modo indistinto, a fim de que todos tenham acesso ao serviço 

independentemente de sua condição econômica. 

 Em terceiro lugar, o fato de o regime das taxas apresentar algumas garantias não 

presentes no regime tarifário não o torna necessariamente mais benéfico aos usuários. A 

maleabilidade na fixação das tarifas pode propiciar vantagens relevantes aos usuários. É o 

que ocorre, por exemplo, com a criação de promoções pelos concessionários com vistas a 

aumentar o número de usuários interessados em se utilizar do serviço – nos casos em que 

essa medida de flexibilização é aceitável. Em um regime de cobrança de taxas, essa 

                                                 
96 Nesse sentido, Marçal Justen Filho destaca que “a não-submissão aos princípios da legalidade e da 
anterioridade reflete o afastamento de certas garantias aos indivíduos” (Teoria Geral..., p. 348). 
97 Note-se que o afastamento, por lei, do regime provido de maiores garantias, não é inconstitucional. Não 
significa que uma lei (portanto, ato infraconstitucional) estaria afastando garantias previstas na Constituição. 
Na realidade, a Constituição, além de prever as garantias do regime tributário, ao mesmo tempo estabelece a 
possibilidade de delegação de serviços públicos. Como o regime das taxas é incompatível com as delegações, 
disso resulta que a própria Constituição admite como viável a prestação de serviços públicos, de fruição 
compulsória ou não, sem a aplicação das garantias que caracterizam o regime das taxas. Neste caso, os 
usuários estarão protegidos por outras garantias. 
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maleabilidade não ocorreria de tal forma. A alteração do valor das taxas não poderia 

ocorrer de modo unilateral pelo concessionário e, caso fosse realizada pelo poder 

concedente, estaria sujeita a procedimentos internos muitas vezes complexos e demorados. 

 

1.5. SÍNTESE: A NÃO ABRANGÊNCIA DAS TAXAS NESTE ESTUDO 

 

 13. Portanto, havendo delegação de um serviço público, eventuais contraprestações 

cobradas dos usuários pelo delegatário terão a natureza jurídica de tarifa, 

independentemente do caráter compulsório ou não da fruição. 

 Como o presente trabalho se propõe a examinar as formas de remuneração do 

delegatário nas concessões e parcerias público-privadas, a cobrança de taxas não será 

objeto deste estudo. Apenas será examinada a hipótese de cobrança de taxas – pelo Poder 

Público – vinculada a uma concessão, mas isso se dará no capítulo referente à remuneração 

do concessionário pelo Poder Público. 

 Passa-se, então, a examinar a remuneração do particular mediante a cobrança de 

tarifas. 

 

2. QUESTÕES INICIAIS ACERCA DA REMUNERAÇÃO DO 

CONCESSIONÁRIO POR MEIO DE TARIFAS 

 

 14. Feitas as colocações acima, é necessário fazer um exame das questões mais 

gerais relacionadas à cobrança de tarifas. Essa análise vestibular é relevante por si só, mas 

sua importância também deriva do fato de que o correto entendimento das questões ora 

tratadas permitirá uma compreensão mais ampla dos temas que serão examinados na 

sequência deste capítulo. 

 

2.1. A DEFINIÇÃO PELA COBRANÇA DE TARIFA: OPÇÃO FUNDAMENTAL DE 

ONERAR OS USUÁRIOS 

 

 15. A cobrança de tarifas traz ínsita uma opção fundamental: a de atribuir aos 

usuários, pelo menos em alguma medida, o custeio da prestação do serviço concedido. 

 16. Como é evidente, toda prestação de serviços de interesse coletivo envolve 

custos. Há despesas com pessoal, com a manutenção e ampliação da estrutura necessária, 

com a realização de obras, aquisição de equipamentos, obtenção de financiamentos, entre 
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outras. Nesse sentido, pode-se dizer que nenhum serviço público é gratuito em termos 

econômicos. 

 Floriano de Azevedo Marques Neto trata com clareza desse aspecto. Segundo ele: 
Os serviços públicos – em qualquer acepção que se lhes tome – são atividades que envolvem a 
mobilização de recursos para sua boa prestação. Em alguns casos estes recursos demandados 
referem-se apenas aos custos de prestação em si. Em outros são demandados pesados investimentos 
para a implantação das infra-estruturas necessárias à prestação do serviço. A prestação de um 
serviço público, é certo, envolve custos seja ela feita pelo poder público diretamente, seja ela posta a 
cargo de particulares98. 

 
 Portanto, não há dúvidas de que a prestação de serviços de interesse coletivo 

envolve custos. 

 17. Questão diversa diz respeito à atribuição desse custeio, ou seja, à definição de 

quem arca com as despesas necessárias à prestação do serviço, e em qual medida o faz. 

Afora as alternativas que não têm relação propriamente com a exploração do serviço99, há 

basicamente três soluções no que se refere a essa atribuição do custeio. 

 17.1. Em primeiro lugar, é plenamente possível definir que a prestação de 

determinados serviços de interesse coletivo não envolva nenhuma cobrança dos usuários. 

Nessa hipótese, é necessário instituir outra fonte de recursos para o custeio da prestação. 

Isso é o que ocorre nos serviços denominados vulgarmente de “gratuitos”.  Nesses casos, 

normalmente é o Estado que arca com os custos da prestação do serviço. Para tanto, 

utiliza-se de recursos que obtém junto à sociedade, fundamentalmente por meio da 

cobrança de tributos. Assim, em última análise, são os membros da sociedade que estão 

custeando a prestação daquele serviço, ainda que muitos deles não se utilizem diretamente 

da prestação ofertada. 

 Note-se que esse custeio pela sociedade pode ocorrer não apenas nos serviços 

prestados diretamente pelo Estado, como também na prestação em regime de concessão. 

Mesmo quando há delegação de um serviço público, a remuneração do concessionário 

                                                 
98 Concessão de serviço público sem ônus para o usuário. In: WAGNER JUNIOR, Luiz Guilherme Costa 
(org.). Direito Público: estudos em homenagem ao Professor Adilson Abreu Dallari. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2004, p. 338. 
99 A obtenção de recursos internacionais a fundo perdido (tal como ocorre nas doações de agentes 
financiadores internacionais) constitui exemplo de mecanismo de viabilização financeira da prestação de 
serviços públicos que não tem relação com a exploração do serviço. Esse tipo de mecanismo, contudo, não 
será objeto de estudo específico no presente trabalho. Representa mera alternativa obtida pelo Estado para 
obter recursos destinados a viabilizar financeiramente a prestação de um serviço. Se esses recursos forem 
utilizados, por exemplo, para que o Estado efetue pagamentos ao concessionário, tratar-se-á de um subsídio 
estatal ou de um pagamento previsto contratualmente – inserindo-se, assim, no capítulo referente à 
remuneração do concessionário pelo Poder Público. Isso significa que esse tipo de mecanismo apenas se 
diferencia do ponto de vista da forma de obtenção de recursos pelo Estado. No que se refere ao 
concessionário, não há peculiaridades que demandem um estudo específico.  
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pode provir ao menos parcialmente do poder concedente e, por conseguinte, dos 

contribuintes de tributos – o que será tratado no Capítulo IV deste estudo. 

 Portanto, a rigor é equivocada – ou ao menos incompleta – a afirmação de que a 

decisão estatal pela delegação de um serviço à iniciativa privada reflete uma opção por 

remeter os seus custos diretamente aos usuários100. Na realidade, mesmo em uma 

concessão, a remuneração do delegatário pode provir de outras fontes, ou seja, não há 

identificação absoluta entre a concessão de um serviço e a atribuição de custos aos 

usuários. Há, sim, uma identificação entre estabelecer tarifas – que é o objeto deste 

capítulo – e atribuir custos aos usuários. 

 17.2. Outro modo de custeio da prestação dos serviços públicos – e esta é a segunda 

alternativa de que aqui se trata – relaciona-se com a obtenção de receitas marginais. 

 A obtenção de receitas marginais representa uma opção por onerar os consumidores 

das utilidades marginais, que pagam ao concessionário pela sua utilização. Como será 

tratado no Capítulo V deste trabalho, as receitas marginais podem responder até mesmo 

totalmente pelos custos envolvidos, dispensando outras fontes de recursos. 

 17.3. Há, ainda, uma terceira hipótese: atribuir os custos da prestação de um serviço 

público aos próprios usuários do serviço. Havendo a decisão por onerar diretamente os 

usuários, e sendo o serviço prestado em regime de delegação, haverá a cobrança de tarifas 

daqueles que se utilizam do serviço – e, como regra geral, na medida direta da intensidade 

da sua fruição101. 

 A cobrança de tarifas reflete, portanto, uma opção pelo agravamento da situação 

econômica dos usuários, que terão de arcar com o ônus econômico derivado da prestação 

do serviço, sendo que, concomitantemente, há uma redução dos encargos dos não usuários, 

cujos recursos deixam de ser exigidos pelo Estado para custear a prestação – ou pelo 

menos são exigidos em menor monta. A contrapartida da instituição de tarifas, portanto, 
                                                 
100 Essa afirmação é feita, por exemplo, por Marçal Justen Filho. Segundo o doutrinador, “admitir concessão 
conduz a permitir que a utilização de serviços públicos redunde em apropriação lucrativa de parcela do 
patrimônio dos usuários, em benefício da empresa concessionária” (Teoria Geral..., p. 13). Entretanto, 
esclareça-se que o próprio doutrinador defende a possibilidade de o concessionário receber ao menos parte de 
sua remuneração por meio do poder concedente (Teoria Geral..., p. 334-340).  
101 As cobranças de tarifas são realizadas na medida da intensidade da fruição do serviço pelo usuário. 
Quanto mais se utilizar do serviço, mais o usuário pagará por ele. Entretanto, convém observar desde logo 
que podem ser instituídos mecanismos de política tarifária que façam com que as cobranças de certos grupos 
de usuários, ou em certos períodos, sejam, em termos absolutos, mais elevadas do que de outros grupos ou 
em outros períodos. Assim, a cobrança de tarifas não é realizada somente em função da intensidade da 
fruição. É correto afirmar que a cobrança de tarifas é diretamente proporcional à intensidade de fruição, mas 
é necessário agregar a essa afirmação a ideia de que podem ser utilizados mecanismos de política tarifária 
que tornem as cobranças mais ou menos elevadas de acordo com outros critérios, que devem ser instituídos 
validamente pela Administração. A problemática das tarifas diferenciadas ainda será examinada neste 
capítulo. 
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reside na desoneração de eventuais outras fontes de obtenção de verbas para o custeio do 

serviço. 

 

2.2. DOIS EFEITOS DERIVADOS DA COBRANÇA DE TARIFAS 

 

 18. A decisão pela cobrança de tarifas gera dois efeitos inter-relacionados, que 

estão no centro de vários dos problemas concretos que serão estudados neste capítulo. 

 

2.2.1. A subjacente conflituosidade entre os usuários e a comunidade 

 

 19. O primeiro efeito da decisão pela cobrança de tarifas consiste na instituição de 

uma diferenciação entre dois conjuntos de pessoas: de um lado, os usuários, e, de outro 

lado, a comunidade. 

 A instituição da cobrança de tarifas possibilita uma redução dos ônus que incidem 

sobre os não usuários, uma vez que os usuários são aqueles que terão de arcar com os 

encargos econômicos da prestação do serviço. 

 Isso significa que a fixação de tarifas engloba interesses não só do poder 

concedente, do concessionário e dos usuários. Estão diretamente envolvidos também os 

interesses dos não usuários. Afinal, eventual redução das tarifas pode fazer com que outros 

recursos – eventualmente obtidos mediante a tributação da comunidade em geral – sejam 

necessários para o custeio do serviço, por meio da instituição de subsídios externos com 

recursos estatais102. 

 Há, portanto, uma diferenciação – e um potencial conflito de interesses – entre os 

usuários de um serviço público e a comunidade como um todo. Não se pode 

necessariamente identificar os interesses dos usuários com os interesses da comunidade em 

geral, e vice-versa. 

 Essa ausência de identificação dos interesses dos usuários com os da comunidade é 

bem explicada por Marçal Justen Filho. Segundo ele, existe “interesse homogêneo e 

inquestionável de todos os segmentos da Sociedade quanto à obtenção do melhor serviço 

público. Mas não há homogeneidade similar em relação ao custeio das despesas 
                                                 
102 Mencionou-se aqui a obtenção de recursos por meio da cobrança de tributos apenas por ser a hipótese 
mais comum. Entretanto, se o Estado obtiver recursos por outros meios, também haverá essa conflituosidade 
entre os usuários e a comunidade. Retome-se o exemplo tratado linhas acima, da obtenção de recursos 
internacionais a fundo perdido. O Estado poderia aplicá-los em outras atividades que não necessariamente o 
serviço público delegado. Sendo assim, eventual redução de tarifas por meio de um subsídio estatal vinculado 
a recursos internacionais doados a fundo perdido também envolve interesses dos não usuários. 
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correspondentes. A concessão de serviço público produz a diferenciação entre os cidadãos 

que custeiam e os que não custeiam as despesas necessárias à prestação do serviço público. 

Essa questão é essencial”103. 

 

2.2.2. Alteração na distribuição da riqueza na sociedade 

 

 20. O segundo efeito derivado da decisão pela cobrança de tarifas – e que na 

realidade é indissociável do primeiro – diz respeito à alteração da distribuição da riqueza 

na sociedade. 

 A forma de organização e remuneração dos serviços públicos sempre envolve 

alguma discussão de ordem distributiva. É o que destaca Floriano de Azevedo Marques 

Neto. Segundo ele: “Definir quem pagará pelo serviço público implica em suma dizer a 

quem a coletividade decide imputar (alocar) os custos de uma sociedade mais solidária (se 

pensada a lógica da universalização), mais coesa (se pensada a importância do acesso e da 

efetiva fruição dos serviços essenciais para a dignidade humana) e menos desigual (se 

cogitada da alocação dos ônus mediante critérios distributivos)”104. 

 Portanto, a forma de alocação dos ônus da prestação de um serviço público não é 

neutra do ponto de vista distributivo. 

 Quando há a prestação de um serviço de interesse coletivo sem a cobrança de 

contraprestação dos usuários, normalmente é a comunidade como um todo que arca com o 

custeio do serviço. Nessa situação, haverá a aplicação de recursos obtidos pelo Estado por 

meio (normalmente) da cobrança de tributos, a qual deverá observar o princípio da 

capacidade contributiva. Assim, em regra, ocorrerá uma espécie de transferência de riqueza 

dos contribuintes para os usuários105. 

 Por outro lado, quando se institui a cobrança de tarifas, ocorre uma alteração nesse 

contexto. Isso porque os recursos obtidos por meio de outras fontes deixam de ser 

utilizados na concessão, ou são utilizados para esse fim com menor intensidade. 

                                                 
103 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, p. 13. Observe-se que o 
doutrinador trata dessa heterogeneidade de interesses em relação ao custeio como uma decorrência do 
instituto da concessão. Entende-se, contudo, que a heterogeneidade de interesses não é propriamente uma 
decorrência da concessão. Ela existe em qualquer prestação de serviço público. É verdade que fica mais 
patente em uma concessão, mas não propriamente pelo fato de ter havido a delegação de um serviço, e sim 
por conta de eventual decisão de se cobrarem tarifas dos usuários, com a consequente desoneração do 
restante dos membros da comunidade. 
104 Concessão..., p. 340. 
105 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 13. 
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 21. Essa questão, como se vê, relaciona-se de modo indissociável com o primeiro 

efeito da decisão pela cobrança de tarifas. A conflituosidade de interesses entre os usuários 

e a comunidade como um todo é inseparável da alteração da distribuição de riqueza na 

sociedade. Trata-se, em última instância, de se definir quem arcará com os custos da 

prestação do serviço – o que resulta em formas de obtenção de recursos orientadas por 

critérios diversos. 

 As duas questões ora tratadas devem ser bem compreendidas no estudo da 

remuneração do concessionário pela cobrança de tarifas. Como será demonstrado ainda 

neste capítulo, boa parte da problemática relacionada à fixação de tarifas diz respeito à 

complexidade da acomodação dos interesses dos usuários com os da comunidade como um 

todo106. 

 

2.3. NATUREZA JURÍDICA DA TARIFA: CONTRATUAL E REGULAMENTAR 

 

 22. A natureza jurídica da tarifa deriva da conjugação de uma série de pontos de 

vista diferentes pelos quais esse tipo de remuneração se manifesta. 

 23. A tarifa consiste em uma contraprestação paga pelos usuários em virtude da 

utilização da infraestrutura disponibilizada pelo concessionário. Representa uma opção por 

atribuir em alguma medida aos usuários o custeio da prestação do serviço. 

 Nesse sentido, a tarifa é um preço-contrapartida. Trata-se da contribuição que os 

usuários dão pelo fato de usufruírem (ainda que apenas potencialmente) do serviço107. 

 24. A despeito disso, a tarifa sofre uma regulação estatal em regra bastante intensa. 

Mesmo quando há flexibilidade para o concessionário estabelecer o valor das tarifas, existe 

a possibilidade de o Estado retomar o regime mais rígido. O fato de a Constituição Federal 

prever a existência de uma “política tarifária” pressupõe que haja mecanismos estatais de 

manipulação das tarifas. 

 É verdade que há uma tendência à ampliação dos mecanismos de flexibilização, 

mas a tarifa continua sendo um fator sobre o qual incide o ius variandi do Estado. Por meio 

da manipulação das tarifas, o Estado tem a possibilidade de influir diretamente sobre o 

                                                 
106 A instituição de benefícios tarifários por meio de um subsídio externo com recursos estatais, por exemplo, 
reflete bem esse conflito. Consiste, em última análise, numa medida destinada a desonerar ao menos parcela 
dos usuários mediante o aumento dos encargos suportados pela comunidade como um todo, por meio do 
emprego de mecanismos tributários. 
107 A possibilidade de cobrança de tarifas pela mera disponibilização do serviço será tratada ainda neste 
capítulo. 
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acesso ao serviço, a quantidade de utilização dos bens ou estruturas afetos à concessão, as 

condições de prestação do objeto (com maior ou menor eficiência), entre outros fatores. 

 Sob esse ângulo, a tarifa é um preço fortemente regulado, controlado pelo Poder 

Público de diversas formas em virtude de sua relação com valores intrínsecos ao serviço 

público108. Cabe ao Estado instituir uma política tarifária, utilizando-se de uma série de 

mecanismos admitidos pelo direito. 

 25. Além disso, a tarifa integra a equação econômico-financeira do contrato de 

concessão. Sua alteração afeta diretamente a remuneração do delegatário e, 

consequentemente, o equilíbrio da concessão. 

 Sob esse aspecto, a tarifa também é um elemento negocial da concessão. É fixada 

no edital da licitação (fixação essa à qual o concessionário adere) ou com base na proposta 

apresentada pelo licitante futuramente contratado, dependendo da modalidade de 

julgamento adotada pelo instrumento convocatório. 

 Note-se que o valor da tarifa não é imutável mesmo diante dessa natureza 

contratual. Imutável é a relação entre encargos e vantagens que surge com a contratação do 

concessionário com base nos dados derivados de sua proposta. A tarifa é apenas uma 

expressão da equação econômico-financeira. Pode ser alterada unilateralmente, desde que 

observado o postulado da manutenção do equilíbrio econômico. 

 26. A tarifa deve ser compreendida, portanto, nesse entrecruzamento de três 

relações jurídicas distintas, mas coordenadas: (i) entre usuários (e não usuários) e poder 

concedente; (ii) entre poder concedente e concessionário; e (iii) entre concessionário e 

usuários. 

 Disso resulta que a tarifa tem uma natureza mista, de contrato e regulamento. 

Trata-se de um aspecto contratual da prestação do serviço, mas que sofre intensa regulação 

do Estado, mesmo nas situações de maior flexibilidade. 

 Tratando desse tema, Estela B. Sacristán sustenta que a questão da natureza jurídica 

das tarifas está intimamente ligada ao rol mais ou menos interventor do Estado. A 

doutrinadora, analisando dispositivos legais e regulamentares do direito argentino ao longo 

do tempo, aponta que ora prevaleceu um caráter contratualista (com liberdade de 

                                                 
108 Observe-se que a afirmação de que as tarifas constituem preços fortemente regulados não exclui a 
possibilidade de haver um forte controle também sobre determinados preços privados. Ao se tratar da 
flexibilidade tarifária, no Capítulo III, essa questão será enfrentada com maior detalhamento. Por ora, 
convém fixar a ideia de que a intensidade do controle estatal não tem necessariamente relação direta com a 
natureza da atividade desempenhada (conforme Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, O poder 
normativo das agências em matéria tarifária e a legalidade: o caso da assinatura do serviço telefônico. Revista 
de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 4, n. 13, p. 25-26, jan./mar. 2006). 
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negociação entre concedente e concessionário), ora regulamentar (com imposição direta 

pelo poder público), ora misto (em que havia uma coexistência dessas duas situações), 

havendo um movimento pendular, às vezes em uma direção, outras vezes em outra, sempre 

em função da intervenção estatal nesta seara109. 

 Na realidade, estudando-se os dispositivos analisados pela doutrinadora, nota-se 

que sempre, em todos os momentos, esteve presente a natureza jurídica mista da tarifa – 

com seu aspecto contratual, mas invariavelmente sujeito a uma forte intervenção do poder 

concedente. Assim, prefere-se aqui não fazer referência a um caráter propriamente 

pendular da natureza jurídica da tarifa, mas à existência de um regime jurídico peculiar, ao 

mesmo tempo contratual e regulamentar. 

 

2.4. O CABIMENTO DE CONCESSÕES QUE NÃO ENVOLVEM A COBRANÇA DE 

TARIFAS DOS USUÁRIOS 

 

 27. Também é necessário desde logo apontar o descabimento de qualquer afirmação 

no sentido de que a cobrança de tarifas seja essencial a uma concessão. 

 28. Normalmente, quando se pensa em uma concessão de serviço público, 

automaticamente se associa a ela a circunstância de que o delegatário será remunerado por 

meio da cobrança de tarifas. Trata-se de uma associação quase automática de ideias. 

 Chega-se até mesmo a apontar a cobrança de tarifas como um critério de 

identificação das concessões. Segundo Antonio Carlos Cintra do Amaral, por exemplo, 

somente é passível de concessão o serviço público específico e divisível “que possa ser 

prestado ao usuário mediante pagamento de uma tarifa”110. 

 Ainda que seja pacífica a admissão de outras fontes de obtenção de recursos 

diversas da cobrança de tarifas diretamente dos usuários (inclusive porque há previsão 

legal expressa nesse sentido – artigo 11 da Lei n. 8.987/95), sempre houve grande rejeição 

a modelos de concessão que não previssem nenhum pagamento de tarifa diretamente pelos 

usuários111. 

                                                 
109 SACRISTÁN, Estela B. Régimen de las Tarifas de los Servicios Públicos. Buenos Aires: Depalma, 2007, 
p. 65-106.  
110 Concessão de Serviço Público. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 19. Conforme demonstrado no 
Capítulo I, esse entendimento restou ultrapassado em virtude da superação do conceito clássico de concessão. 
111 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessão..., p. 343. 
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 29. Entretanto, essa associação de ideias entre a existência de uma concessão e a 

obrigatoriedade da cobrança de tarifas dos usuários não é correta, uma vez que 

desconsidera a superação do conceito clássico de concessão, que foi tratada no Capítulo I. 

 Podem ser apontados ao menos três fundamentos que demonstram a possibilidade 

de haver uma concessão de serviço público sem a cobrança de tarifas dos usuários. 

 

2.4.1. Ausência de norma que estabeleça a obrigatoriedade de cobrança de tarifas 

 

 30. Inicialmente, é necessário destacar que a cobrança de tarifas dos usuários não 

constitui requisito constitucional nem legal para que se esteja diante de uma delegação de 

serviço. 

 É evidente que existem várias disposições constitucionais, legais e infralegais que 

tratam da cobrança de tarifas. Estabelecem os mecanismos de fixação dos valores, as 

situações em que é possível ao poder concedente alterar os valores cobrados, a 

possibilidade de cobrança de tarifas diferenciadas de acordo com uma série de critérios, a 

necessidade de reajustes periódicos e de revisão, entre outros assuntos. 

 O regime jurídico tarifário, portanto, é amplamente tratado pelo ordenamento. 

 Apesar da profusão de normas que regulam a matéria, nenhuma delas estabelece a 

cobrança de tarifas como uma característica intrínseca da concessão. Bem ao contrário, 

pode-se concluir a partir dos dispositivos que tratam da matéria que é plenamente possível 

a prestação de serviços públicos sem qualquer cobrança de tarifas dos usuários. 

 31. Com a criação da figura da concessão administrativa pela Lei n. 11.079/2004, a 

possibilidade de prestação de serviços públicos sem a cobrança de tarifas dos usuários 

parece estar pacificada. Afinal, trata-se de um arranjo contratual que não envolve a 

cobrança de tarifas, ainda que tenha por objeto a prestação de um serviço de interesse 

coletivo. 

 Entretanto, mesmo antes da Lei n. 11.079/2004, parte da doutrina já admitia essa 

possibilidade. 

 32. Nesse ponto, merece destaque um artigo escrito por Floriano de Azevedo 

Marques Neto, em que o doutrinador consolidou os fundamentos que demonstram que a 

cobrança de tarifas não constitui característica intrínseca da concessão112. 

                                                 
112 Concessão de serviço público sem ônus para o usuário, passim. 
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 De acordo com o doutrinador, ao menos três dispositivos demonstram claramente 

que a cobrança de tarifas não é inerente a uma concessão. 

 O artigo 175, inciso III, da Constituição Federal, ao se referir à “política tarifária”, 

deve ser interpretado no sentido de que há uma grande liberdade do poder concedente no 

estabelecimento de uma política de remuneração dos serviços concedidos. Pode-se decidir, 

por exemplo, por uma política tarifária que não onere os usuários, fixando outras fontes de 

recursos distintas da cobrança de tarifas. Assim, a previsão de haver uma “política 

tarifária” não pode ser interpretada no sentido de que a cobrança de tarifas seria 

obrigatória. Pelo contrário, a menção do texto constitucional à “política tarifária” permite 

concluir pela possibilidade de instituição de concessões em que não haverá a cobrança de 

tarifas dos utentes. Afinal, nessa hipótese, o Poder Público terá decidido pela aplicação de 

uma política tarifária que não onere os usuários. 

 O artigo 223 da Constituição Federal confirma plenamente a possibilidade da 

prestação de um serviço público sem a cobrança de tarifas dos usuários. Esse dispositivo 

estabelece regras específicas para a concessão do serviço público de radiodifusão. A norma 

prevê as particularidades desse serviço (tais como a complementaridade dos sistemas 

privado, público e estatal, a possibilidade de renovação da concessão mediante aprovação 

do Congresso Nacional, a necessidade de decisão judicial acerca do cancelamento do 

serviço antes do término do prazo contratual e prazos específicos). Entretanto, dentre essas 

particularidades da concessão do serviço de radiodifusão, não se estabeleceu a ausência de 

cobrança de tarifas. Pode-se extrair daí a conclusão de que a cobrança de tarifas não seria 

uma característica intrínseca das concessões113. 

 Por fim, o artigo 11 da Lei n. 8.987/95 versa sobre a cobrança de receitas 

alternativas, complementares, acessórias e derivadas de projetos associados. O doutrinador 

defende que a norma não contém palavras inúteis e, assim, a menção a receitas alternativas 

significa que elas são diversas das demais receitas enumeradas pelo dispositivo. 

Peculiarizam-se por constituírem uma alternativa justamente à cobrança de tarifas. Não se 

trata de receitas complementares ou acessórias às tarifas, e sim de uma alternativa de 

obtenção de remuneração, capaz de viabilizar a prestação de um serviço público sem a 

cobrança de tarifa alguma. 

                                                 
113 A ideia é que, se a cobrança de tarifas fosse intrínseca às concessões, o artigo 223 da Constituição Federal 
estabeleceria a ausência de cobrança de tarifas como característica peculiar dos serviços de radiodifusão – o 
que não ocorreu. Evidentemente, a simples ausência de menção a esse assunto no artigo 223 não pode 
isoladamente levar a esse entendimento. De todo modo, isso não tira a validade do argumento, que é 
associado a vários outros expostos pelo doutrinador.  
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 33. Entende-se aqui que tais fundamentos são irrefutáveis. De fato, não existe 

nenhuma norma constitucional, legal ou regulamentar que estabeleça a cobrança de tarifas 

como uma característica intrínseca à concessão de serviços públicos. Há uma série de 

normas sobre cobrança de tarifas, mas nenhuma delas prevê esse tipo de remuneração 

como obrigatória para a configuração de uma concessão. 

 Logo, não existe motivo algum para se afastar a possibilidade de concessões de 

serviços dotados de forte coeficiente social que simplesmente não envolvam nenhuma 

cobrança de contraprestações dos usuários – o que, de mais a mais, restou confirmado com 

a edição da Lei n. 11.079/2004. 

 

2.4.2. Inexistência de relação necessária entre cobrança de tarifas e atribuição de riscos 

ao concessionário 

 

 34. Tampouco se pode afirmar que a cobrança de tarifas seria o fator determinante 

para a atribuição do risco do empreendimento ao concessionário. 

 Tal afirmação parte do pressuposto de que, para haver efetivamente algum risco a 

cargo do prestador, seria imprescindível que houvesse a cobrança de tarifas. Segundo tal 

tese, somente dessa forma o concessionário assumiria o risco da variação da demanda e até 

mesmo o risco de eventual inadimplemento do usuário – supostamente necessários para a 

configuração de uma verdadeira concessão de serviço público. 

 Contudo, não há nenhuma relação entre risco do concessionário, de um lado, e a 

suposta obrigatoriedade de que sua remuneração se dê por meio da cobrança de tarifas, de 

outro lado. 

 35. A cobrança de tarifas não é o fator que identifica a existência de atribuição de 

riscos ao prestador. Outras fontes de remuneração também podem envolver a alocação de 

riscos ao concessionário. Isso é evidente nos empreendimentos que geram receitas 

marginais, que podem responder em parte ou totalmente pela remuneração do prestador. 

Mas também é passível de ocorrer com a remuneração proveniente do próprio Poder 

Público, a qual pode ser atrelada a níveis de eficiência e satisfação do usuário, níveis de 

risco de crédito ou outros critérios estabelecidos no contrato de concessão – como 

estabelece o parágrafo único do artigo 6º e o inciso IX do artigo 5º da Lei n. 

11.079/2004114. 

                                                 
114 O parágrafo único do artigo 6º da Lei 11.079/2004 tem a seguinte redação: “O contrato poderá prever o 
pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e 
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 Portanto, a cobrança de tarifas não é a única fonte de remuneração capaz de 

envolver algum nível de atribuição de risco ao prestador. Mesmo quando a obtenção de 

receitas se dá por outros meios, há a assunção de determinados riscos pelo delegatário, 

diretamente relacionados com a exploração da concessão. 

 É importante destacar também que cada hipótese de risco admite um arbitramento 

de cargas entre o concessionário e o poder concedente. O risco de variação de demanda – 

que seria aquele refletido na arrecadação de tarifas – pode ser repartido entre as partes, de 

modo que haja uma garantia de remuneração em determinado patamar caso a demanda não 

atinja um nível mínimo. Além disso, não necessariamente o risco de variação da demanda 

precisa ser arcado pelo concessionário. Há outros aspectos geradores de riscos que podem 

ficar a cargo do prestador, inclusive com a possibilidade de que o risco de variação da 

demanda não seja assumido pelo delegatário. 

 Assim, o fato de haver cobrança de tarifas não é medida necessária para se atribuir 

riscos ao concessionário, nem mesmo no que se refere ao risco de variação da demanda115. 

 36. Quanto a atribuir ao concessionário o risco de inadimplemento do usuário, não 

se trata de um critério válido para a configuração de uma concessão. 

 A adoção desse critério equivaleria a eleger um ato ilícito (o próprio 

inadimplemento do usuário) como definidor da existência ou não de risco a cargo do 

concessionário116. 

 Ocorre que o inadimplemento do usuário é um fator exorbitante à normalidade da 

prestação do serviço. Não pode servir de critério para se definir uma concessão. É um 

equívoco, portanto, estabelecer uma situação avessa ao direito como critério válido de 

definição de uma concessão. 

 De todo modo, se o raciocínio estivesse correto, também haveria risco ao 

concessionário na hipótese de o poder concedente assumir ao menos parcela de sua 

remuneração. Afinal, o poder concedente poderia não cumprir a sua obrigação – ainda que 

possa ser presumido como solvente. É evidente que esse tipo de situação, excepcional, 

também não constitui critério válido para a caracterização de uma concessão. 

                                                                                                                                                    
padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato”. Já o inciso IX do artigo 5º estabelece que os 
contratos de PPP devem estabelecer “o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos 
econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos 
utilizados pelo parceiro privado”. 
115 No mecanismo do pedágio-sombra, por exemplo, ao qual já se fez referência no Capítulo I, há a assunção 
do risco de variação de demanda pelo concessionário, mesmo sem a cobrança de tarifa dos usuários. 
116 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessão..., p. 348. 
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 Portanto, a cobrança de tarifas não é um dado necessário para que haja a assunção 

de riscos pelo prestador do serviço concedido. As demais formas de remuneração também 

podem envolver arranjos que contemplem a assunção de riscos pelo delegatário. 

 

2.4.3. Manutenção do caráter exploratório do serviço mesmo sem cobrança de tarifas  

 

 37. A cobrança de tarifas dos usuários também não é necessária para que se 

configure a exploração do serviço público pelo concessionário. 

 Conforme mencionado no Capítulo I, a concessão se caracteriza pela exploração do 

empreendimento pelo delegatário. Diferentemente de um contrato de empreitada, o 

concessionário não se limita a executar uma prestação em moldes extremamente 

detalhados e definidos pela Administração. Existem quadrantes estabelecidos no contrato 

de concessão (relacionados principalmente com a qualidade do serviço e os direitos dos 

usuários), mas, fora isso, há uma parcela significativa de liberdade ao concessionário para 

explorar e gerir a atividade. 

 Ocorre que, para se observar esse critério de exploração da concessão pelo 

prestador, não há obrigatoriedade de que a remuneração se dê necessariamente pela 

cobrança de tarifas. É possível que a sua remuneração seja variável de acordo com critérios 

de gestão do serviço, ainda que não se efetuem cobranças dos usuários. 

 Floriano de Azevedo Marques Neto dá dois exemplos que comprovam isso: a 

prestação do serviço de radiodifusão e as concessões de rodovias que envolvem a cobrança 

de pedágio-sombra117. Em ambas as situações, não há qualquer cobrança de tarifa pelo 

concessionário, mas é inegável que ele explora a atividade. Na radiodifusão, cabe ao 

prestador, ainda que com algumas limitações, definir os programas que apresentará e 

negociar preços e condições com seus anunciantes, gerindo o negócio com ampla liberdade 

(e assunção de responsabilidades). No pedágio-sombra, conforme já referido no Capítulo I, 

a remuneração do concessionário é diretamente referenciada à quantidade de utilização do 

serviço, mesmo sem haver nenhuma cobrança direta dos usuários. 

 Refira-se aqui também aos serviços que envolvem receitas marginais. Como será 

tratado no Capítulo V, o concessionário explora economicamente as atividades que geram 

esse tipo de remuneração. Define certas condições de exploração, assume riscos, enfim, 

exerce uma série de decisões empresariais na gestão dessas atividades. Desse modo, 

                                                 
117 Concessão..., p. 349. 
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mesmo que não haja a cobrança de tarifas, haverá inegavelmente uma exploração do 

empreendimento pelo concessionário. 

 38. Em síntese, não há relação necessária entre a cobrança de tarifas e a exploração 

do serviço pelo concessionário. É possível haver a exploração empresarial de um serviço 

sem qualquer cobrança dos usuários. 

 Portanto, não é correto associar a existência de uma concessão a uma suposta 

obrigatoriedade de se cobrar tarifas. O próprio foco de atenção do presente trabalho, 

voltado à verticalização do estudo das diversas formas de remuneração do concessionário, 

centra-se na tese de que há um amplo leque de alternativas quando se trata da remuneração 

do prestador – sem que com isso se passe a tratar de um arranjo contratual diverso da 

concessão. 

 

2.5. DIRETRIZES QUE ORIENTAM A FIXAÇÃO DAS TARIFAS 

 

 39. A fixação de tarifas não constitui ato privado do concessionário nem considera 

apenas os interesses do prestador. Trata-se de um ato de autoridade, que deve levar em 

consideração o interesse geral na prestação do serviço. 

 Mesmo quando o valor da tarifa derive da proposta apresentada pelo licitante na 

concorrência prévia à concessão – o que ocorre nos casos em que se apliquem os incisos I, 

II ou V do artigo 15 da Lei n. 8.987/95 –, o poder concedente deve examinar a 

aceitabilidade da proposta tendo em vista os diversos objetivos buscados com a prestação 

do serviço – e, obviamente, levando em consideração os critérios previstos no edital da 

licitação. A fixação das tarifas, portanto, ainda que conte com a participação do 

concessionário, deve observar os critérios previamente definidos pela Administração. 

 Há uma série de objetivos, muitas vezes conflitantes, que a Administração deve 

considerar para a estipulação das tarifas. Pode-se prever, por exemplo, a utilização de 

verbas públicas para complementar a remuneração do concessionário a fim de que as 

tarifas sejam fixadas em montantes inferiores ao próprio custo da prestação do serviço. Em 

outras situações, as tarifas terão um aspecto regulatório mais acentuado, com vistas a 

incentivar uma alteração de comportamento dos usuários. Haverá casos ainda em que a 

fixação de tarifas será acompanhada de mecanismos destinados a incentivar a eficiência na 

prestação do serviço. 

 Enfim, são diversos os interesses relacionados à fixação de tarifas em uma 

concessão. 
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 40. Esse enorme conjunto de interesses e objetivos distintos, contudo, não impede a 

identificação de algumas diretrizes que orientam a fixação de tarifas. Evidentemente que a 

estipulação de tarifas não se esgota na conjugação dessas diretrizes, mas pode-se dizer que 

eles representam questões centrais que devem ser examinadas. 

 Passa-se a expor neste tópico as diretrizes que se reputam nucleares ao ato de 

fixação de tarifas. 

 

2.5.1. Igualdade entre os usuários 

 

 41. A igualdade é um dos princípios fundamentais que regem o estabelecimento de 

tarifas. Definido que um serviço será remunerado por meio da cobrança de 

contraprestações dos usuários, surge como ideia central a de que, em princípio, cada 

usuário será chamado a remunerar o serviço em montante correspondente à parcela do 

custo que lhe é imputável118. 

 Essa ideia inicial, contudo, não é absoluta. Podem ser apontados dois fatores 

principais que a afastam. 

 Em primeiro lugar, há a própria impossibilidade prática de se definir com exatidão 

os custos que correspondem ao atendimento de cada usuário. A complexidade dos serviços 

torna impossível constatar exatamente qual a parcela de custo imputável a cada unidade de 

sua utilização. Isso ocorre não somente nos serviços de uso complexo119, mas, como regra 

geral, em todo tipo de serviço de interesse social. 

 Outra circunstância que dificulta a verificação dos custos exatos atribuíveis a cada 

unidade de prestação do serviço diz respeito à própria organização do concessionário. O 

custo relativo ao atendimento de cada demanda pode variar em função da forma como o 
                                                 
118 Há, portanto, um princípio de “respeito à veracidade dos preços” (“respect de la verité des prix”), segundo 
termo utilizado por Stéphane Braconnier (Droit..., p. 354). Como regra geral: “Le prix du service public doit 
manifester une certaine corrélation avec le service rendu à l’usager. Cette règle, qui s’applique quelle que soit 
la catégorie de service public, prend un relief tout particulier s’agissant des services publics industriels et 
commercieux. Selon la formule jurisprudentielle consacrée, ‘les tarifs des services publics à caractère 
industriel et commercial qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue 
de couvrir les charges du service doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers’ 
(CE, 30 septembre 1996, Societé stéphanoise des Eaux : Rec. CE p. 355 ; RFD adm., 1996, p. 1263 ; Dr. 
Adm., 1996, comm. no. 557, note Devès)” (op. cit., p. 354). Por isso, segundo mencionado pelo doutrinador, 
as autoridades competentes (no caso do direito francês, o juiz administrativo) condenam sistematicamente a 
técnica, muito frequente, que consiste em fazer com que usuários suportem os custos relacionados a outro 
serviço publico que, de sua parte, não dá lugar a tarifação alguma (op. cit., p. 355). No mesmo sentido, 
confira-se: LONG, Martine. La Tarification des Services Publics Locaux. Paris: L.G.D.J., 2001, p. 50-51). 
Para este último, a tarifa (redevance) deve ser exigida em valor que guarde proporcionalidade com os custos 
do serviço, o que não precisa ocorrer com as taxas. 
119 Os serviços de uso complexo serão examinados adiante, ainda neste capítulo, por ocasião das “tarifas 
mínimas”. 
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concessionário se organiza para prestar o serviço – e que inclusive pode se alterar ao longo 

de toda a concessão120. 

 Por conta dessa impossibilidade de se definir com precisão os custos que 

correspondem a cada unidade de utilização, precisam ser estabelecidos critérios teóricos de 

imputação de responsabilidades pela remuneração do serviço, os quais devem ser 

orientados por um princípio de praticabilidade121. Para que sejam compatíveis com o 

princípio da igualdade, contudo, tais critérios devem ser pautados pela racionalidade e 

proporcionalidade, de forma que a remuneração corresponda, na medida do possível, e 

como regra geral, ao uso individual do serviço pelo usuário122. Mas, reitere-se: uma 

correspondência precisa e exata dificilmente haverá123. 

 42. Nesse contexto, pode-se referir ao problema do “financiamento antecipado de 

obras”. 

 Normalmente, a prestação de um serviço demanda do prestador a realização de 

investimentos ao longo de toda a concessão. Tais investimentos podem ser custeados, 

inclusive em sua totalidade, por meio da cobrança de tarifas dos usuários. Ocorre que, 

dessa forma, muitos usuários estarão custeando investimentos futuros, que possivelmente 

jamais usufruirão. 

                                                 
120 Tome-se como exemplo a cobrança de pedágio em uma rodovia. A cobrança realizada em uma praça de 
pedágio não corresponde necessariamente ao custeio da manutenção do trecho imediatamente anterior ou 
posterior à referida praça. A remuneração obtida nessa praça integra a remuneração total do concessionário, 
que é responsável por fazer frente aos custos de execução de todas as obrigações contratuais assumidas pelo 
prestador. Do contrário, seria possível alegar que o equilíbrio econômico-financeiro deveria ser aferido em 
cada praça – quando, na realidade, somente se pode falar em equilíbrio econômico-financeiro da concessão 
como um todo. 
121 O princípio da praticabilidade é explicado por Cesar A. Guimarães Pereira como a necessidade de “haver 
uma composição equilibrada entre a certeza quanto à identificação do usuário e a medição da quantidade de 
serviço utilizada e a necessidade da cobrança da tarifa. Esses fatores devem ser combinados de forma que 
nem a certeza nem a necessidade sejam integralmente sacrificadas. Devem-se adotar presunções construídas 
sobre indícios relevantes, de forma a simplificar e tornar mais razoável a instituição da tarifa” (Usuários..., p. 
383). Preocupação de mesma ordem foi exposta por Adilson Abreu Dallari ao defender a constitucionalidade 
da adoção de critérios matemáticos como fator de distribuição dos custos dos serviços de coleta de lixo, 
mesmo sob o regime de taxa (Cobrança de taxa remuneratória do serviço de coleta de lixo. Revista Trimestral 
de Direito Público. n. 25, p. 20-32, 1999, p. 32). A jurisprudência brasileira vem admitindo a adoção de 
critérios teóricos para a fixação de tarifas ou taxas de esgoto (STJ, REsp. 431.121, Rel. Min. José Delgado, j. 
20.8.2002, DJU 7.10.2002). O mesmo ocorre no direito francês, ao se adotar o volume de água recebida 
como base de cálculo da tarifa de saneamento (BOURDIN, Joel. Les finances des services publics de l’eau de 
l’ assainissement. Paris: Economica, 1998, p. 118). 
122 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 373-374. Pode-se cogitar, por exemplo, de uma cobrança 
de tarifas em rodovias que seja proporcional à quilometragem percorrida pelo usuário. 
123 Mesmo doutrinadores que destacam a necessidade de as tarifas corresponderem ao custo gerado pela 
prestação do serviço ao usuário reconhecem a impossibilidade de haver uma correlação exata, destacando, 
entretanto, a observância ao princípio da proporcionalidade. É o caso, por exemplo, de Stéphane Braconnier: 
“De manière générale en effet, le juge administratif n’exige pas une corrélation absolue entre le prix et le 
coût réel du service, souvent difficile à déterminer, mais seulement l’existence d’un lien de proportionnalité 
dans la tarification des services publics” (Droit des Services Publics, p. 355).  
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 Segundo alguns doutrinadores, esse financiamento antecipado de investimentos 

ofenderia o princípio da igualdade, na medida em que os usuários não se beneficiariam das 

obras por eles custeadas mediante o pagamento de tarifas124. 

 Contudo, não há necessariamente uma correspondência entre o pagamento de 

tarifas e a obtenção do direito de utilização das obras implementadas com os recursos 

provenientes dessa forma de remuneração. Na realidade, o pagamento de tarifas dá ao 

usuário, como contrapartida, o direito de usufruir um serviço adequado – o que significa 

que o serviço deve ser prestado em conformidade com os parâmetros fixados no contrato 

de concessão e em eventuais outros instrumentos aplicáveis. Isso implica que os recursos 

obtidos poderão servir, ao menos em parte, para a realização de investimentos em 

momento futuro, de forma que o serviço seja prestado de modo adequado ao longo de toda 

a concessão. Trata-se, segundo Cesar A. Guimarães Pereira, de uma solidariedade entre 

gerações125. Aliás, o usuário futuro também pode arcar com custos relativos a 

investimentos realizados em momento anterior126. 

 43. Há ainda um segundo fator que demonstra que as tarifas não correspondem 

necessariamente aos custos de prestação do serviço a cada usuário. 

 Conforme será examinado mais adiante, ainda neste capítulo, podem ser 

estabelecidas tarifas diferenciadas em função de uma série de fatores, que não têm 

nenhuma relação com o custo do serviço. Existem diversos critérios político-sociais que 

podem afastar a fixação de tarifas do custo específico de prestação do serviço imputável ao 

usuário. Trata-se das tarifas sociais (vinculadas à “capacidade contributiva” das diversas 

classes de usuários), tarifas regulatórias (que se destinam a obter uma alteração do 

comportamento dos usuários), entre outras. 

 A utilização de critérios político-sociais na fixação de tarifas as afasta de uma 

vinculação estrita ao custo correspondente a cada utilização. Contudo, esses mecanismos 

não implicam uma ofensa ao princípio da igualdade. Primeiro, porque os usuários que se 

enquadrem em determinada classe, ou que adotem certo comportamento, serão atingidos 

por uma tarifa igual entre eles. Depois, porque as diferenciações inseridas mediante 

critérios político-sociais devem ser plenamente justificadas e compatíveis com o princípio 
                                                 
124 Nesse sentido: SAVARIS, José Antonio. Pedágio – pressupostos jurídicos. Curitiba: Juruá, 2004, p. 171-
181. 
125 Usuários..., p. 375. 
126 Note-se que, em certas situações, o usuário futuro não se beneficia de investimentos realizados no 
passado. Certos investimentos não geram benefícios de forma perene. É o caso, por exemplo, da renovação 
da frota de ônibus empregados na prestação do serviço de transporte coletivo de passageiros. Os veículos 
novos poderão ser utilizados por um tempo determinado. Após isso, será necessária mais uma renovação de 
veículos.  
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da razoabilidade. Não se admite a utilização de critérios incompatíveis com os princípios 

que regem a prestação de serviços de interesse geral. 

 Na realidade, a ausência de critérios político-sociais na fixação de tarifas é que 

poderia ser ofensiva ao princípio da igualdade, na medida em que este princípio não 

prescreve o tratamento absolutamente uniforme entre os usuários, mas apenas veda 

desequiparações fortuitas ou sem justificativa compatível com a ordem jurídica. 

 44. Portanto, a igualdade é um dos princípios fundamentais que regem a fixação de 

tarifas, seja ao vedar a realização de cobranças arbitrárias, seja como norteador na adoção 

de critérios de aplicação de tarifas diferenciadas. Tal princípio orienta inclusive a fixação 

de tarifas em regime de flexibilidade tarifária, embora com conotações um tanto distintas, 

conforme será demonstrado no Capítulo III. 

 

2.5.2. Princípio da modicidade tarifária 

 

 45. O princípio da modicidade tarifária encontra fundamento no artigo 6º, § 1º, da 

Lei n. 8.987/95, que define como “serviço adequado” aquele que satisfaz, dentre outras 

condições, a “modicidade das tarifas”. Já o artigo 7º, inciso I, da mesma lei, prevê que é 

um direito dos usuários “receber serviço adequado”. 

 Da conjugação desses dois dispositivos, resulta que será inadequado e violador dos 

direitos dos usuários o serviço prestado mediante a cobrança de tarifas que ultrapassem os 

limites da modicidade. 

 O princípio da modicidade tarifária significa que a tarifa deve ser praticada com o 

menor valor possível para cobrir os custos de operação, proporcionar o retorno dos 

investimentos e também conferir uma margem razoável de retorno ao prestador127. O 

fundamento do princípio da modicidade tarifária está em que a remuneração devida pela 

prestação do serviço não pode ser tão elevada que torne impossível ou excessivamente 

onerosa a sua utilização. 

 Ou seja, a cobrança de tarifas sempre envolve alguma onerosidade aos usuários – 

conforme tratado acima – mas tal onerosidade não pode ser excessiva. Como o usuário é o 

instrumental para a realização dos valores relacionados à prestação do serviço, seria um 

contrasenso a fixação de tarifas que, na prática, impedissem o seu acesso ao serviço128. 

                                                 
127 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As políticas..., p. 81. 
128 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 388. 
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 Isso não significa que os serviços de interesse social devam ser prestados 

gratuitamente nem de forma deficitária. Por fazer frente aos custos de operação, ao retorno 

do investimento e à margem de lucro do prestador, Floriano de Azevedo Marques Neto 

destaca que “por definição, tarifa módica não será deficitária”129. O doutrinador contrapõe 

as noções de “tarifa módica” e “tarifa social” justamente para ressaltar que esta última é 

artificialmente engendrada em razão de objetivos sociais de políticas públicas e que, por 

ser normalmente deficitária, tem por pressuposto o seu complemento por subsídios internos 

ou externos à concessão – o que não ocorre com a tarifa módica, que não pode ser 

deficitária. 

 A questão da suficiência das tarifas módicas, entretanto, não é pacífica. Fernando 

Vernalha Guimarães critica esse entendimento. Segundo ele, o princípio da modicidade 

tarifária se relaciona com o acesso ao serviço, e não propriamente com a noção de 

suficiência da tarifa como resultado de uma equação econômico-financeira adequada ao 

ajuste concessório. Desse modo, quando a lei determina que se observe a modicidade 

tarifária, está a impor que a Administração fixe um valor à tarifa que garanta o acesso ao 

serviço. Nos casos em que custos elevados envolvidos na gestão eficiente do serviço 

importem em tarifas elevadas “cuja dimensão numérica ultrapasse os níveis de 

acessibilidade do serviço público”, haveria “infração à modicidade tarifária”, a qual 

deveria ser resolvida por mecanismos de subsídios a fim de evitar uma infração ao 

princípio da modicidade tarifária. Dessa forma, segundo o doutrinador, “assegurar a 

modicidade tarifária pode significar em muitos casos produzir ajustes concessórios 

economicamente deficitários”130. 

 Entende-se aqui que as duas visões, embora aparentemente conflitantes, não são 

excludentes. Nos casos em que o concessionário for remunerado exclusivamente por meio 

da cobrança de tarifas, a tarifa módica será a menor possível para fazer frente ao 

investimento e ainda proporcionar o retorno necessário ao concessionário. Nesse sentido, a 

tarifa módica jamais poderá ser deficitária, sendo que a sua onerosidade frente aos usuários 

já foi sopesada pelo Poder Público ao definir que aquele serviço seria remunerado 

exclusivamente pela cobrança de tarifas. Entretanto, se a tarifa módica não for reduzida o 

suficiente para propiciar o acesso dos usuários ao serviço – e, reitere-se, por menor que 

seja a tarifa, ela sempre apresenta um aspecto proibitivo para certo número de usuários – 

                                                 
129 As políticas..., p. 81. 
130 Parceria Público-Privada: caracterização dos tipos legais e aspectos nucleares de seu regime jurídico. 
Tese de doutoramento. UFPR. 2008, p. 179-180. 
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haverá a necessidade de se instituir outras fontes de remuneração (receitas marginais ou 

subsídios internos ou externos à concessão). Nessa hipótese, a tarifa será deficitária no 

sentido de que, considerada de forma isolada, não seria suficiente para remunerar o 

prestador. Entretanto, a remuneração do prestador como um todo não será deficitária, uma 

vez que outras fontes de receitas deverão proporcionar a redução das tarifas ao menos para 

aqueles segmentos de usuários menos aquinhoados. 

 O que se quer dizer com isso é que a aplicação concreta do princípio da modicidade 

tarifária varia em função da essencialidade do serviço. A cobrança de tarifas pela prestação 

de qualquer serviço de interesse social deve ser orientada pela modicidade, mas, no caso 

dos serviços mais essenciais, pelo fato de ser necessária a fixação de tarifas mais afetadas à 

modicidade, podem ser necessários certos arranjos econômicos de forma a subsidiar a 

tarifa e, assim, possibilitar o acesso efetivo ao serviço131. 

 46. Normalmente, a função inibidora do princípio da modicidade tarifária é aquela 

à qual mais se dá destaque. Essa função inibidora significa que o princípio da modicidade 

constitui um impedimento à fixação de tarifas que onerem em demasia os usuários132. 

 Daí se extraem outros impedimentos derivados. O princípio da modicidade tarifária 

proscreve a instituição de taxas de retorno muito elevadas, bem como veda a utilização da 

concessão como meio de o próprio poder concedente auferir lucros (ao menos em certa 

medida)133. 

 Além disso, deriva desse aspecto inibidor da modicidade tarifária o impedimento a 

que o Poder Público conceba delegações de serviços públicos que envolvam concretamente 

tarifas muito elevadas. Conforme ressaltam Diogo Freitas do Amaral e Lino Torgal, a 

Administração “não está pura e simplesmente interessada em transferir ‘a qualquer preço’ 

para a iniciativa privada a exploração dos serviços públicos (...): naturalmente, ela só está 

interessada nessa transferência desde que por esse modo veja garantidas, no plano 

econômico, determinadas condições”134. A definição dessas condições “pode passar, 

naturalmente, bem se vê, pela indicação do preço ‘médio’ máximo do tarifário que o futuro 

                                                 
131 Esse caráter relacional do conceito de modicidade tarifária é destacado pela generalidade dos 
doutrinadores que tratam do tema. Confiram-se, entre outros: PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 
388; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria..., p. 180. 
132 CÂMARA, Jacintho Arruda. Tarifa..., p. 73. 
133 Severa crítica ao desvirtuamento das concessões como forma de o poder concedente auferir lucros é feita 
por Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Parcerias..., p. 125). 
134 AMARAL, Diogo Freitas do; TORGAL, Lino. Estudos..., p. 315. 
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concessionário poderá praticar a partir do momento em que assumir a exploração do 

serviço”135. 

 Isso não implica, entretanto, qualquer impedimento a que um serviço dessa 

natureza (ou seja, que dependa, em tese, de tarifas muito elevadas) seja delegado à 

iniciativa privada. Trata-se apenas que, ao se deparar com a situação de um serviço que 

resulte em tarifas muito elevadas (se essa fosse a única forma de remuneração do 

concessionário), o poder concedente deverá prever mecanismos complementares da 

remuneração do prestador, a fim de que as tarifas cobradas estejam situadas dentro dos 

limites da modicidade. 

 O princípio da modicidade tarifária, portanto, envolve também uma função 

positiva, e não só inibidora. Deriva desse princípio o dever do Estado de instituir 

mecanismos de política tarifária que promovam efetivamente a modicidade tarifária, seja 

instituindo subsídios internos ou externos à concessão, seja agregando fontes de receitas 

marginais que revertam em parte à modicidade tarifária136. 

 Relaciona-se com essa função positiva da modicidade tarifária também a 

necessidade de se instituírem mecanismos de incentivo à prestação eficiente do serviço. 

Não é aceitável que a ineficiência do prestador resulte em custos supérfluos que sejam 

repassados à tarifa. Isso seria transferir o custo da ineficiência aos usuários, o que é 

incompatível com uma das justificativas centrais da delegação de serviço público, que é 

justamente a maior eficiência da iniciativa privada na prestação. 

 47. Por fim, deve-se destacar que o princípio da modicidade tarifária não significa 

que a tarifa deva ser fixada no montante que for mais cômodo aos usuários. 

 É evidente que a tarifa mais cômoda aos usuários é a tarifa zero, ou seja, a própria 

ausência de cobrança de tarifas. Entretanto, quando o Poder Público decide pela cobrança 

de tarifas, já realizou uma opção fundamental de onerar os usuários e, em regra, na medida 

em que se utilizem do serviço (conforme exposto acima). Alguma onerosidade aos 

usuários, portanto, sempre haverá – ainda que ela deva ser sopesada por critérios de justiça. 

 Além disso, há muitos outros interesses que devem ser considerados na fixação das 

tarifas e que obviamente não se restringem aos interesses apenas dos usuários. Muitas 

vezes, a tarifa mais cômoda seria insuficiente para remunerar a prestação do serviço, o que 

conduziria à própria ausência da prestação. E nem se poderia argumentar que o Estado 

deveria arcar em qualquer medida com subsídios à prestação do serviço de modo a garantir 

                                                 
135 Estudos..., p. 316. 
136 A relação das receitas marginais com a modicidade tarifária será examinada no Capítulo V. 



 

 

60

a cobrança de tarifas mais cômodas. O Poder Público tem limitações de natureza 

orçamentária. Subsidiar todo e qualquer serviço seria um contrasenso com a própria 

decisão de onerar os usuários, além de uma situação logicamente impossível do ponto de 

vista da responsabilidade fiscal. 

 Daí a ressalva de Cesar A. Guimarães Pereira de que “a compreensão inadequada 

da modicidade tarifária apresenta esse risco: em lugar de garantir ao usuário o serviço 

adequado pela menor tarifa, pode tornar impossível a prestação e remeter o usuário a uma 

situação de ausência de serviço”137. 

 

2.5.3. Princípio do equilíbrio econômico-financeiro 

 

 48. O princípio do equilíbrio econômico-financeiro também é relevante na fixação 

das tarifas em uma concessão. 

 O equilíbrio econômico-financeiro indica a relação que existe entre encargos e 

vantagens das partes em um contrato administrativo138. 

 Quando um serviço é prestado diretamente pelo Poder Público, não há que se falar 

em intangibilidade da equação econômico-financeira. Inexiste qualquer norma que proíba 

o Poder Público de em momento algum atuar com déficit – muito embora existam regras 

que exijam a compatibilização das atividades da Administração com o orçamento. Fala-se, 

portanto, em equilíbrio orçamentário, e não propriamente em equilíbrio econômico-

financeiro139. 

 Já nos casos em que um serviço de interesse social é prestado em regime de 

delegação, há previsão constitucional (artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal) e 

legal (artigos 9º e 10 da Lei n. 8.987/95, entre outros) de que deve ser preservado o 

equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, de que deve ser respeitada a relação entre 

encargos e vantagens fixada no instrumento de delegação. 

 49. Não constitui objetivo do presente estudo o exame do princípio do equilíbrio 

econômico-financeiro. Para os fins ora propostos, basta ter clara a ideia de que, sendo a 

cobrança de tarifas um dos mecanismos de vantagens do concessionário, a sua fixação 

interfere diretamente no equilíbrio econômico-financeiro da delegação. 
                                                 
137 Usuários..., p. 389. 
138 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito..., p. 275; JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 387; 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13.ed. São Paulo: 
Dialética, 2009, p. 746; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito..., p. 635, entre outros. Reitere-se que não é 
objeto deste estudo um exame aprofundado acerca da figura do equilíbrio econômico-financeiro. 
139 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 391. 
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 49.1. A relação entre a fixação de tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro é 

bastante evidente no momento de definição dos termos concretos de uma concessão. A 

questão gira em torno da relação econômica que existe entre risco e remuneração. 

 Em tese, quanto maior o risco a ser assumido, maior a remuneração demandada 

para que “valha a pena” correr aquele risco. É justamente esse o raciocínio que um licitante 

faz ao participar de uma licitação. O licitante avalia no edital os riscos que terá de assumir 

caso seja o vencedor do certame e, desse modo, elabora proposta que preveja uma 

remuneração adequada em função daqueles encargos. Em última análise, portanto, a 

equação econômico-financeira constitui uma precificação do risco em face das 

oportunidades de ganhos140. 

 Nos casos em que o interessado puder propor uma tarifa para o desempenho do 

serviço, essa tarifa proposta constituirá a precificação dos riscos assumidos. O interessado 

proporá uma tarifa que entenda suficiente para desempenhar corretamente o serviço e 

proporcionar-lhe o retorno desejado – o que, evidentemente, envolve ponderações de risco 

relacionadas às estratégias empresariais de cada interessado. Alguns estarão dispostos a 

correr riscos maiores e, assim, eventualmente poderão propor uma tarifa menor. Outros 

não estarão dispostos a correr tantos riscos141. 

 Situação semelhante ocorre quando o critério de julgamento não envolva a 

propositura de uma tarifa pelos interessados. Sendo a tarifa fixada pelo Poder Público já no 

edital, o interessado deverá verificar se o valor estabelecido é suficiente para fazer frente 

aos gastos com a prestação do serviço e ainda para proporcionar-lhe os resultados 

econômicos almejados. Novamente, a questão recai sobre as opções empresariais de cada 

interessado. 

 A proposta do interessado, portanto, contém os dados imprescindíveis para que se 

firme a relação entre encargos e vantagens. Esta relação será diversa em função do que for 

proposto pelo licitante vencedor – obviamente, dentro dos critérios estabelecidos pela 

Administração. 

 49.2. Mas a relação entre tarifas e equilíbrio econômico-financeiro não se restringe 

ao momento em que é fixada a equação. Esse princípio deve ser observado ao longo de 

toda a concessão. Assim, uma alteração dos encargos do concessionário deve ser 

contrabalanceada com a modificação das vantagens na mesma proporção. Nesse sentido, a 
                                                 
140 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 333-334. 
141 Observe-se, contudo, que a ponderação de riscos obviamente não é o único fator ponderado pelo licitante 
para a fixação de uma tarifa. Diversos outros fatores são envolvidos – o que não retira nem diminui a 
importância da avaliação do risco nessa seara. 
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alteração da tarifa constitui medida comumente adotada para o restabelecimento da 

equação econômico-financeira atingida pela ampliação (ou até mesmo redução) dos 

encargos assumidos pelo concessionário. 

 Da mesma forma, a alteração da tarifa (por exemplo, sua redução para determinadas 

categorias de usuários, por meio de ato unilateral do poder concedente) deverá ser 

compensada concomitantemente com a redução de encargos ou com a ampliação de outras 

fontes de receitas do delegatário, a fim de que se observe o equilíbrio econômico-

financeiro da delegação. 

 50. É necessário destacar, contudo, que a alteração da tarifa não é a única forma de 

se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro de uma concessão. Diversas outras 

medidas (tais como a alteração do prazo contratual, o acréscimo de fontes adicionais de 

receitas, entre outras) podem ser implementadas (em conjunto ou não com a alteração de 

tarifas) para que se restabeleça a equação econômico-financeira do contrato de delegação. 

 Além disso, em certos casos, a ampliação da tarifa pode não constituir medida 

cabível para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

 É o que ocorre nas situações em que o aumento da tarifa, em vez de ampliar as 

receitas do concessionário, pode resultar até mesmo na sua redução. São casos em que a 

elevação das tarifas gera uma redução na demanda pelo serviço e, por conseguinte, uma 

queda de receita do concessionário. Isso pode ocorrer por causa da condição sócio-

econômica dos usuários (que se veem impossibilitados de pagar a tarifa majorada), bem 

como em função da abrangência do mercado relevante em que se insere o serviço prestado 

pelo concessionário (que pode fazer com que os usuários procurem outro prestador – 

quando há concorrência entre prestadores – ou outro serviço que os usuários julguem 

apresentar uma melhor relação custo-benefício142). 

 Um exemplo de situação dessa ordem é dado por Georges Vedel e Pierre 

Delvolvé143. No caso por eles referido, o Poder Público teria imposto maiores ônus a uma 

empresa prestadora do serviço de transporte coletivo e, para compensá-la, os doutrinadores 

vislumbraram duas possíveis medidas: o pagamento de indenização ao concessionário ou a 

                                                 
142 Pode-se dar como exemplo a concorrência que existe entre os transportes rodoviário e aéreo de 
passageiros. Em certos casos, o aumento da tarifa no transporte rodoviário pode fazer com que os usuários 
desse serviço procurem o transporte aéreo, por entenderem que o custo-benefício deste último seria melhor 
do que no primeiro. Nessa situação, o aumento da tarifa do transporte rodoviário não proporcionaria uma 
ampliação da receita do prestador. Esse aumento de tarifa, por outro lado, poderia até proporcionar o 
reequilíbrio do contrato de delegação se a redução da procura pelos usuários gerasse uma redução 
significativa das despesas para a prestação do serviço – mas essa hipótese, na prática, parece ser de difícil 
verificação. 
143 Droit Administratif. t. II, 12.ed. Paris: PUF, 1992, p. 225. 
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imposição de um aumento tarifário. Segundo os doutrinadores, a eficácia do aumento da 

tarifa estaria vinculada à condição de que essa ampliação do valor não provocasse uma 

diminuição na utilização do serviço pelos usuários. Se houvesse a diminuição da demanda, 

o reequilíbrio deveria ocorrer por meio do pagamento direto de uma indenização ao 

prestador. Afinal, o aumento da tarifa que ocasionasse uma redução da receita do 

concessionário não constitui medida de reequilíbrio, uma vez que não ampliaria as 

vantagens do prestador. 

 Portanto, a fixação das tarifas em uma concessão possui relação direta com o 

princípio do equilíbrio econômico-financeiro. Por se constituir fonte de remuneração do 

concessionário e contraprestação paga pelo usuário, a fixação de tarifa influi diretamente 

nas receitas do concessionário, bem como indiretamente, ao influenciar a demanda pelo 

serviço. 

 

2.5.4. Princípio da eficiência 

 

 51. A fixação de tarifas deve levar em conta também o princípio da eficiência. 

 Esse princípio é mencionado no caput do artigo 37 da Constituição Federal, mas 

sua incidência não decorre apenas dessa previsão. Mesmo se o princípio da eficiência não 

estivesse mencionado expressamente na Constituição, a configuração das tarifas 

inegavelmente deveria ser orientada por ele. 

 A eficiência é um conceito de origem econômica. Em linhas gerais, reputa-se que a 

execução de uma atividade é mais eficiente quando se conseguem os mesmos resultados 

com a aplicação de menos recursos, ou quando se obtêm melhores resultados com os 

mesmos recursos. A eficiência se relaciona, portanto, com o uso racional de recursos144. 

 Além disso, o princípio da eficiência tem natureza instrumental. Busca-se a 

eficiência como meio de se atingir outros objetivos. O uso mais racional de recursos 

propicia determinadas vantagens, que correspondem, em última instância, aos objetivos 

buscados. 

                                                 
144 Robert Cooter e Thomas Ulen assim tratam da questão: “Turning to the third fundamental concept, 
economists have several distinct definitions of efficiency. A production process is said to be productively 
efficient of either of two conditions holds: 1. is not possible to produce the same amount of output using a 
lower-cost combination of inputs, or 2. it is possible to produce more output using the same combination of 
inputs” (Law & Economics. 5.ed. Boston: Addison Wesley, 2008, p. 17). Os autores destacam, contudo, que 
existe outro tipo de eficiência, denominada de “eficiência de Pareto” ou “eficiência alocativa”: “A particular 
situation is said to be Pareto or allocatively efficient if it is impossible to change it so to make at least one 
person better off (in his own estimation)” (op. cit., p. 17). Para o presente estudo, não é necessário aprofundar 
as noções econômicas de eficiência. 
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 52. A ineficiência na prestação de um serviço delegado pode, em tese, gerar efeitos 

nocivos em face dos usuários e da própria sociedade. Isso porque a prestação ineficiente de 

um serviço demandaria a obtenção de mais recursos para se proporcionar certos resultados. 

Esses recursos adicionais seriam obtidos justamente com a elevação das tarifas ou a 

impossibilidade de sua redução (o que oneraria os usuários), ou ainda com a instituição ou 

manutenção de subsídios estatais (o que oneraria a sociedade). 

 Por conta disso, a instituição de tarifas deve estimular a prestação eficiente do 

serviço. É descabida a configuração de tarifas de modo que não se estimule a eficiência ou 

– o que seria ainda pior – de forma a premiar a ineficiência do prestador145. 

 O exame que será feito abaixo acerca dos métodos de fixação de tarifas demonstra 

com detalhes a relação entre a eficiência e a fixação de tarifas. Conforme será examinado, 

a grande crítica que se faz ao método do custo do serviço (rate of return) é justamente a de 

que ele não estimula a eficiência na medida em que o prestador tem assegurada uma 

margem de retorno, pouco importando os custos incorridos na prestação. Para transpor esse 

problema, desenvolveu-se o método do price cap, em que a margem de retorno do 

prestador será tanto maior quanto menores forem os custos na prestação do serviço. Isso é 

especialmente claro quando se aplica um deflator aos reajustes tarifários (fórmulas do “RPI 

– X” ou “RPI – X + Y”) como mecanismo de forçar o prestador a reduzir os seus custos 

(ou seja, prestar o serviço com maior eficiência). Entretanto, mesmo o método do price cap 

apresenta diversos problemas, sendo pacífica a ideia de que não existe um método perfeito 

de fixação de tarifas. 

 A prestação mais eficiente do serviço, portanto, deve ser estimulada por meio da 

configuração das tarifas, de forma que os efeitos derivados dessa maior eficiência possam 

resultar em benefícios aos usuários (redução das tarifas) ou à sociedade (redução de 

subsídios estatais). 

 Há ainda diversas outras maneiras de a fixação de tarifas estimular a eficiência na 

prestação do serviço. A instituição da flexibilidade tarifária e a atribuição de determinados 

riscos ao prestador constituem mecanismos pelos quais se pode transpor às tarifas os 

efeitos benéficos da prestação mais eficiente de um serviço. Tais mecanismos serão 

examinados neste estudo. 

                                                 
145 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 395. O doutrinador entende ainda que os usuários detêm 
legitimidade para impugnar, de modo isolado ou coletivo, a configuração de critérios de fixação da tarifa que 
não estimulem a eficiência ou premiem a ineficiência. 
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 53. Mas existe também outro ângulo de análise da relação entre a eficiência e a 

fixação de tarifas. 

 Até aqui, tratou-se da eficiência como um aspecto interno à concessão, ou seja, 

como um meio de proporcionar a prestação de um serviço com custos menores – ainda que 

isso gere efeitos externos em benefício dos usuários e da sociedade. 

 Há, contudo, outro ponto em que o princípio da eficiência se relaciona com a 

fixação de tarifas. A fixação de tarifas pode proporcionar a utilização mais racional (e, 

portanto, mais eficiente) de recursos escassos. É o que ocorre com as tarifas regulatórias, 

destinadas a incentivar uma alteração no comportamento dos usuários. Nesse caso, fixam-

se valores mais elevados pela utilização do serviço em determinados horários, ou ainda 

tarifas progressivas em função da escassez de recursos. Busca-se com isso a utilização 

mais racional de recursos escassos, que é justamente o que prescreve o princípio da 

eficiência. 

 Note-se a diferença entre os dois pontos de relação entre o princípio da eficiência e 

a fixação de tarifas. Em certas situações, o estabelecimento de tarifas buscará a prestação 

mais eficiente do serviço por meio do estímulo à redução de custos do prestador. Em 

outros casos, a forma de fixação das tarifas estimulará o uso mais eficiente de recursos 

escassos pelos usuários. 

 A fixação de tarifas, portanto, deve ser orientada pelo princípio da eficiência sob 

dois ângulos: como forma de estimular a prestação mais eficiente do serviço 

(possibilitando efeitos benéficos aos usuários e à sociedade) e como meio de se 

proporcionar uma utilização mais racional de recursos escassos pelos usuários (onerando 

mais pesadamente a utilização de determinados recursos acima de certos patamares ou em 

determinados horários). Em ambos os casos, em última análise, busca-se uma utilização 

mais racional de recursos. 

 

2.5.5. O postulado da universalização 

 

 54. A preocupação com a universalização de serviços de interesse social também 

deve ser levada em conta na fixação de tarifas. 

 Qualquer serviço que possa ser delegado à iniciativa privada apresenta a 

potencialidade de ser explorado economicamente. Afinal, o delegatário só tem interesse em 

prestá-lo na medida em que auferirá um retorno econômico por meio da sua exploração. 

Entretanto, esse caráter econômico do serviço não afasta a necessidade de que a prestação 
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seja organizada de forma a contemplar também aqueles usuários que não têm condições 

econômicas para tanto. Também nos serviços delegados – e com maior ênfase naqueles 

mais essenciais – o Poder Público tem o dever de assegurar a toda a gente a fruição da 

atividade. 

 Nesse contexto se insere o dever de universalização. 

 A universalização consiste no dever positivo do Poder Público de adotar 

providências a fim de suprir – ou forçar que sejam supridas – as necessidades daqueles 

que, pela simples aplicação da racionalidade econômica, seriam excluídos do acesso a tais 

utilidades públicas146. Envolve a adoção de políticas públicas que, por meio do suprimento 

de hipossuficiências, promovam a utilização de bens ou utilidades públicas pelos menos 

aquinhoados. Logo, as políticas de universalização têm uma natureza distributiva. Buscam 

reduzir as desigualdades e realizar a justiça social. 

 Segundo Floriano de Azevedo Marques Neto, definir uma política pública de 

universalização compreende três passos: (i) eleger a parcela de beneficiários; (ii) indicar as 

fontes de financiamento dos custos desta política; e (iii) escolher os mecanismos 

adequados aos objetivos de universalização , definindo a cronologia e a gradação de sua 

implementação147. 

 55. É nesse terceiro passo que a fixação de tarifas se relaciona com a 

universalização. Isso porque um dos mecanismos destinados à universalização dos serviços 

de utilidade social consiste justamente na introdução de uma política tarifária que seja apta 

a permitir a fruição desses serviços por parte das pessoas que não dispõem de renda 

suficiente para remunerar a atividade prestada148. A fixação de tarifas deve observar a 

necessidade de se estabelecer diferenciações tarifárias (inclusive a própria ausência de 

cobrança de tarifas) em benefício de certos grupos de usuários que não têm condições 

econômicas de arcar nem mesmo com uma tarifa módica. 

 Bem por isso, Alexandre Ditzel Faraco destaca que a viabilização do acesso a um 

serviço desdobra-se nas dimensões geográfica, qualitativa, bem como aquela referente aos 

preços (que eventualmente poderão ser cobrados em patamar inferior aos custos efetivos da 

prestação quando o nível deles puder comprometer o propósito de universalização)149. 

                                                 
146 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As políticas..., p. 78. 
147 As políticas..., p. 79. 
148 Outro mecanismo de universalização consiste na imposição de ônus de investimentos ao prestador 
(obrigação de o delegatário levar o serviço a segmentos que lhe são desinteressantes do ponto de vista 
econômico). 
149 Regulação e Direito Concorrencial: as telecomunicações. São Paulo: Livraria Paulista, 2003, p. 369-370. 
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 56. Note-se que a política tarifária tendente à universalização resulta na ausência de 

uniformidade de tratamento tanto na eleição dos beneficiários da tarifa reduzida quanto na 

indicação da parcela da sociedade (usuários ou não) sobre a qual recairão os ônus dessa 

política. Daí a importância de se adotar critérios razoáveis e justificados de diferenciação, 

sob pena de ofensa ao princípio da igualdade já tratado acima. A essa questão se retornará 

no exame dos critérios político-sociais de fixação de tarifas. 

 Além disso, nos serviços prestados sob regime de concorrência, a implementação 

de políticas voltadas à universalização deve contemplar meios de financiamento que não 

impliquem, por conta da fixação de tarifas completamente dissociadas de seus custos, 

distorções ao processo concorrencial ou aos incentivos que afetam as decisões dos agentes 

econômicos. Daí a necessidade de instituição de mecanismos de financiamento da 

universalização que sejam concorrencialmente neutros150. 

 57. Esclareça-se, ainda, que a ampliação do acesso aos serviços não se restringe 

apenas àqueles serviços para os quais foram estabelecidas metas concretas de 

universalização. Na realidade, é dever do Poder Público criar condições de ampliar o 

acesso dos segmentos menos aquinhoados da população a qualquer serviço dotado de forte 

coeficiente social. Disso decorre o dever-poder de a Administração zelar pela modicidade 

tarifária e pela instituição de uma política tarifária que permita a universalização do 

serviço. Mas é evidente que a preocupação com a universalização deve ser maior em 

função da essencialidade de cada serviço. 

 A fixação de tarifas, portanto, apresenta relação com o dever de universalização dos 

serviços de interesse social. 

 

2.6. A COMPETÊNCIA ESTATAL PARA A FIXAÇÃO DAS TARIFAS E A 

RESPONSABILIDADE SUBJACENTE 

 

 58. De tudo o que já foi tratado nos tópicos acima, fica evidente que a fixação de 

tarifas é realizada pelo poder concedente, em regime de direito público. Vale dizer, a 

fixação da tarifa, seja estipulando o seu montante específico, seja determinando apenas os 

limites máximos a que se vincula o concessionário, constitui prerrogativa do poder 
                                                 
150 Note-se que a própria instituição da concorrência pode constituir um mecanismo destinado à 
implementação de metas de universalização, mas a universalização normalmente dependerá de uma política 
pública específica, caracterizada por instrumentos e fins diversos (cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. 
Regulação da Atividade Econômica: princípios e fundamentos jurídicos, p. 126). A lógica concorrencial não 
resultará na plena universalização de um serviço, que impõe a ampliação do acesso aos segmentos de 
usuários menos interessantes do ponto de vista econômico. 
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concedente. É realizada no contrato administrativo firmado com o delegatário do serviço, 

que é o instrumento em que são previstos os valores da tarifa, a estrutura tarifária, as 

fórmulas ou índices de reajuste, enfim, tudo o que for relacionado com o estabelecimento 

das tarifas em determinada delegação. A fixação da tarifa, portanto, constitui função 

administrativa, mesmo nos casos em que o valor derive da proposta apresentada pelo 

concessionário na licitação151. 

 Disso deriva que o poder concedente, ao aceitar proposta que preveja determinado 

valor de tarifa, está assumindo que aquele montante é adequado e compatível com os 

critérios previstos pela própria Administração ao lançar o edital do certame. 

 Além disso, em qualquer caso, os demais dados relativos à fixação da tarifa (tais 

como fórmulas de reajuste, estrutura tarifária, eventuais benefícios tarifários, entre outros) 

são estabelecidos pelo próprio poder concedente. A proposta que não os observe deve ser 

desclassificada e, portanto, os critérios estabelecidos pela Administração são de 

responsabilidade do Estado. Afinal, o concessionário não dispõe de liberdade para alterá-

los. 

 Não bastasse tudo isso, o poder concedente ainda tem o poder de modificar 

unilateralmente o valor da tarifa e a estrutura tarifária ao longo de toda a concessão – ainda 

que, para exercer tal prerrogativa validamente, deva observar o postulado do equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão. 

 A caracterização da fixação de tarifas como função administrativa fica ainda mais 

evidenciada quando se verifica que os fundamentos e objetivos buscados no seu 

estabelecimento diferem daqueles que orientam o controle de preços privados pelo Estado.  

 As tarifas, conforme indica a Constituição Federal (artigo 175, parágrafo único, 

inciso III), inserem-se no contexto de aplicação de uma política pública. Relacionam-se à 

escolha do mecanismo de financiamento de um dado serviço de interesse social. Conforme 

destaca Jacintho Arruda Câmara, é “o Estado disciplinando atividades que lhe são 

próprias”152. Nesse campo, o Estado pode se utilizar dos mais variados mecanismos de 

atuação para atingir diversas finalidades relacionadas à eleição de políticas públicas. É 

                                                 
151 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 354. Segundo o doutrinador: “Ainda que derivem da 
proposta do concessionário na licitação, são fixadas por ato administrativo (no mínimo homologatório)”. E 
prossegue: “Sua estipulação é sujeita a regime de direito público e se integra no regime de delegação da 
prestação do serviço público. Deriva da autorização legislativa para a própria delegação. Sua fixação – seja 
do seu montante específico, seja de valores máximos a serem observados pelo delegatário – configura função 
administrativa, submetida aos princípios e regras que disciplinam a atividade da Administração Pública” (op. 
cit., p. 355). 
152 Tarifa..., p. 62. 
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possível, por exemplo, instituir subsídios cruzados, fazendo com que determinado 

segmento de usuários subsidie a prestação de um serviço a outras classes153. 

 Já no que se refere ao controle de preços praticados em meras atividades 

econômicas – ou seja, no âmbito de atuação própria dos particulares – a Constituição veda 

expressamente o dirigismo estatal (artigo 174¸ caput). O controle de preços “pode ocorrer 

somente como mecanismo de repressão ao abuso do poder econômico, que (...)evitaria o 

aumento arbitrário de lucros (art. 173, § 4º, da CF)”154. 

 O poder de controle do Estado sobre as tarifas cobradas pela prestação de serviços 

em regime de delegação, portanto, é bastante amplo. 

 59. A decorrência direta de configurar-se como prerrogativa da Administração é 

que a fixação de tarifas constitui ato de responsabilidade estatal. Se foi instituída uma 

concessão que resultou na cobrança de tarifas extremamente elevadas para os usuários, a 

responsabilidade por isso é do poder concedente, e não do concessionário155. Afinal, foi o 

poder concedente que fixou aquela tarifa, ainda que com base na proposta formulada pelo 

então licitante. 

 Nesses casos, a Administração poderá tomar medidas destinadas a reduzir 

unilateralmente a tarifa, mas deverá respeitar a equação econômico-financeira da 

contratação. Poderá, por exemplo, reduzir os encargos do concessionário (inclusive 

relativos ao montante eventualmente cobrado pela outorga) ou ampliar o prazo contratual, 

tudo para obter uma diminuição do valor da tarifa. Mas isso somente poderá ser feito 

observando-se a equação econômico-financeira firmada no contrato. Eventual afirmação de 

que o concessionário, mesmo com a redução unilateral das tarifas pelo concedente, teria 

condições de auferir lucros “suficientes” para a remuneração do capital investido seria 

totalmente descabida, uma vez que constituiria ofensa ao postulado do equilíbrio 

                                                 
153 As discussões relacionadas à política tarifária serão examinadas abaixo, ainda neste capítulo. 
154 CÂMARA, Jacintho Arruda. Tarifa..., p. 63. No mesmo sentido é a lição de Fernando Fróes: “A fixação 
de preços somente se justifica quando se busca estabelecer a alocação correta de recursos na economia e o 
bem-estar da população. Ela é pouco relevante em mercados competitivos” (Infra-estrutura e serviços 
públicos: princípios da regulação geral e econômica. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João 
Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (org.). Curso de Direito Administrativo Econômico. 
vols. 1. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 557). 
155 Ressalve-se aqui eventual abuso de poder do concessionário em uma concessão caracterizada pela 
flexibilidade tarifária. Essa questão será examinada no Capítulo III, mas, de todo modo, constitui situação 
bastante diversa da que se trata neste momento. 



 

 

70

econômico-financeiro, bem como ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório156. 

 60. Nesse contexto, é relevante destacar outra diferença fundamental entre o regime 

de prestação de serviços públicos e o desempenho de atividades econômicas privadas – e 

que também tem relação direta com a responsabilidade estatal na fixação de tarifas. 

 Na prestação de serviços públicos, o delegatário mantém um vínculo contratual 

com o poder concedente. Tal relação permanente impede o prestador de interromper a 

prestação do serviço apenas por discordar da política tarifária realizada pelo poder 

concedente. Por vigorar o princípio da continuidade na prestação do serviço, a sua 

interrupção somente pode ser alcançada por meio da rescisão contratual, que deve ser 

obtida mediante decisão judicial transitada em julgado, na forma do artigo 39 da Lei n. 

8.987/95 e seu parágrafo único157. 

 Já no caso do desempenho de uma atividade econômica, não existe um vínculo 

contratual permanente entre a Administração Pública e o particular que tem os seus preços 

controlados pelo Estado. Controlam-se os preços com a finalidade de evitar o abuso de 

poder econômico, mas isso não gera ao particular qualquer dever de continuidade no 

desempenho do negócio. Aquele que desempenha uma atividade econômica privada, 

mesmo que controlada pelo Estado, pode perfeitamente se retirar da atividade se considerar 

que ela se torna economicamente desinteressante em função do controle exercido pelo 

Estado. Mas tal retirada não configura desobediência a qualquer dever jurídico158. 

                                                 
156 Note-se que o equilíbrio econômico-financeiro não se confunde com o lucro do prestador nem com o 
equilíbrio empresarial. Para uma análise acerca dessas distinções: JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., 
p. 388-389. 
157 Assim foi redigido o dispositivo: “Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da 
concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação 
judicial especialmente intentada para esse fim. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os 
serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial 
transitada em julgado”. 
158 É evidente que, nesses casos, o particular deverá sopesar os efeitos que a interrupção de suas atividades 
provocará a terceiros que eventualmente tenham contratado os seus serviços. A quebra de contratos, em 
princípio, gerará o dever de indenizar o contratante. Além disso, em certas situações excepcionais, o serviço 
desempenhado pelo particular, ainda que não se configure como serviço público, não pode simplesmente ser 
interrompido a qualquer momento. É o que ocorre, por exemplo, com os serviços de praticagem. Apesar de 
se prever que os preços devem ser livremente fixados entre os interessados (artigo 6º do Decreto n. 2.596/98), 
eventual ausência de acordo não justifica a recusa na prestação do serviço (artigo 6º, inciso III, do Decreto n. 
2.596/98 e artigos 14 e 15 da Lei n. 9.537/96). Há ainda a teoria civilista dos “contratos forçados”. Sobre o 
tema dos contratos forçados, confira-se: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos e concorrência. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE. n. 2, p. 59-124. abr./jun. 2003, p. 116-118. Segundo o 
doutrinador, os contratos forçados são tradicionalmente vistos como ficções destinadas a refletir a aplicação 
de certas normas do direito das obrigações a tais contratos. Faz referência à lição de Orlando Gomes sobre o 
tema (GOMES, Orlando. Transformações gerais do direito das obrigações. 2.ed. São Paulo: RT, 1980. p. 17-
19). Além disso, a recusa de seu reconhecimento como contratos derivaria de uma atitude refratária acerca da 
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 O dever de continuidade na prestação de um serviço de interesse social delegado 

pelo Estado, portanto, só reforça a responsabilidade estatal pela fixação de tarifas. O 

Estado não pode alterar a tarifa sem a observância do equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão. A política tarifária deve ser exercida com responsabilidade, sob pena de haver 

prejuízos à própria prestação do serviço público. 

 Portanto, a fixação de tarifas constitui ato de responsabilidade estatal, mesmo 

quando baseada na proposta do concessionário. Algo similar ocorre nas situações de 

flexibilidade tarifária, conforme será examinado no Capítulo III, mas com algumas 

ressalvas. Isso porque – adiante-se desde logo – apesar de a flexibilidade tarifária ser uma 

opção do Poder Público, e não do concessionário, o prestador assume o risco da política 

comercial que imprime ao serviço dentro do âmbito de liberdade que lhe é conferido. 

 61. Por fim, é necessário esclarecer que a responsabilidade estatal pela fixação de 

tarifas e pelo exercício da política tarifária não significa que o poder concedente seja o 

responsável pelo sucesso do empreendimento. O concessionário presta o serviço por sua 

conta e risco, ou, colocado de forma mais adequada, assume a gestão do empreendimento. 

Eventual insucesso pode derivar de uma atuação economicamente insatisfatória do próprio 

prestador. De todo modo, o exercício da política tarifária incumbe exclusivamente ao 

Poder Público – e, portanto, a fixação de tarifas é de responsabilidade do poder 

concedente, e não do concessionário. É importante a compreensão correta dessa questão, 

uma vez que é frequente (e incorreto) o direcionamento ao concessionário de críticas 

relacionadas aos valores das tarifas. 

 

3. OS MÉTODOS DE FIXAÇÃO DE TARIFAS 

 

 62. Conforme referido acima, o estabelecimento de tarifas deve atender a uma série 

de objetivos. Nesse contexto, convém analisar mais detalhadamente os métodos de fixação 

das tarifas. O estudo do tema demonstrará concretamente as dificuldades envolvidas. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
evolução dos conceitos. Para uma crítica acerca da matéria: NALIN, Paulo Roberto Ribeiro. Do contrato: 
conceito pós-moderno. Curitiba: Juruá, 2001, p. 168. 
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3.1. ALEATORIEDADE DA FIXAÇÃO DAS TARIFAS NOS PRIMÓRDIOS DO 

SERVIÇO PÚBLICO 

 

 63. Nos primórdios do serviço público, as soluções adotadas para a fixação das 

tarifas eram bastante aleatórias. De acordo com Marçal Justen Filho, isso decorria do 

próprio estágio primitivo acerca dos estudos de formação de custos e gestão de 

empreendimentos complexos159. 

 Outro dado relevante, segundo o doutrinador, é que havia uma negociação entre 

prestadores e usuários, em um regime que remetia a mecanismos de mercado. 

 Ocorre que, com a monopolização dos serviços decorrente em grande parte da 

necessidade de altos investimentos em infraestruturas cuja duplicação não é 

economicamente viável (monopólios naturais), houve a necessidade de maior intervenção 

estatal na definição de preços. Passou a haver uma preocupação maior do Estado com a 

possibilidade de os prestadores abusarem de seu poder dominante decorrente da posição de 

monopolista160. 

 Além disso, a dimensão empresarial mais significativa que as atividades passaram a 

apresentar demandava a aplicação de critérios fornecidos pela ciência econômica para a 

formação de preços. 

 64. Atualmente, pode-se dizer que os dois métodos de fixação de tarifas mais 

difundidos são (i) a regulação pelo custo do serviço (ou método da taxa de retorno) e (ii) a 

regulação por limite de preços (ou método do controle de tarifas pela fixação de um 

teto)161. 

 Como será demonstrado, esses métodos apresentam concepções diversas a respeito 

do modo como atua o Estado na fixação das tarifas, ora privilegiando uma determinação do 

próprio valor da tarifa que cubra os custos do prestador, ora se preocupando em estabelecer 

mecanismos que estimulem uma maior eficiência de modo a reduzir as tarifas cobradas dos 

usuários. 

 

 

 

 

                                                 
159 Teoria Geral..., p. 352. 
160 Teoria Geral..., p. 352. 
161 FRÓES, Fernando. Infra-estrutura..., p. 562. 
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3.2. A FIXAÇÃO DAS TARIFAS PELO CUSTO DO SERVIÇO – MÉTODO DA TAXA 

DE RETORNO 

 

 65. De acordo com o método do custo do serviço – também conhecido como 

método de regulação da taxa de retorno, cost-plus, cost-of-service ou rate of return, a 

estrutura tarifária é fixada de modo a produzir ao prestador a remuneração necessária para 

compensar os custos diretos e indiretos do serviço, o que abrange inclusive os 

investimentos necessários à ampliação do serviço e a margem de retorno do 

concessionário. 

 O método da taxa de retorno se generalizou e se difundiu em vários países, 

inclusive no Brasil. É o método empregado de modo geral pelas agências reguladoras 

norte-americanas162. 

 

3.2.1. Objetivos do método do custo do serviço 

 

 66. Pelo método do custo do serviço, busca-se impedir eventual exploração abusiva 

por parte do prestador dotado de poder de monopólio. Força-se o prestador a manter a sua 

receita próxima aos seus custos, dificultando o abuso do poder econômico que poderia 

ocorrer com a fixação de tarifas muito elevadas. Por retratar essa preocupação de impedir 

uma exploração abusiva, esse método adquiriu importância com a monopolização dos 

serviços de interesse coletivo – até mesmo em países como os Estados Unidos, em que não 

há uma noção de serviço público como aquela existente no direito brasileiro. 

 Outro objetivo do método da taxa de retorno diz respeito a propiciar maior 

segurança ao prestador quanto ao retorno dos investimentos. Ao se assegurar uma 

remuneração equivalente aos custos incorridos, garante-se essa segurança, uma vez que a 

remuneração jamais seria inferior aos custos diretos e indiretos incorridos pelo 

concessionário, inclusive quanto aos investimentos realizados. 

 Essa maior segurança ao prestador – com a consequente redução de riscos – acaba 

por incentivar a realização de investimentos, contribuindo para a ampliação das redes 

necessárias à prestação dos serviços públicos e reduzindo os custos de financiamento. 

 É interessante notar ainda que o método do custo do serviço reflete uma 

preocupação do Estado em intervir fortemente sobre a concessão. O Estado se preocupa 

                                                 
162 Conforme destacam Marçal Justen Filho (Teoria Geral..., p. 353) e Fernando Vernalha Guimarães 
(Parceria..., p. 183). 
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com a definição precisa de um valor para a tarifa. Para tanto, assume o encargo de 

examinar e controlar rigorosamente os custos do concessionário, sem se valer de 

mecanismos de mercado para a fixação da tarifa. 

 

3.2.2. Problemas do método do custo do serviço 

 

 67. Entretanto, a fixação de tarifas pelo método do custo do serviço apresenta 

alguns problemas. 

 

3.2.2.1. Dificuldade de operacionalização 

 

 67.1. O método da taxa de retorno é de difícil operacionalização. 

 Na realidade, os próprios conceitos de custo e de investimento são controversos. 

Comportam diferentes métodos, o que torna a quantificação dos custos do prestador muito 

difícil até mesmo em termos teóricos. 

 Não basta a afirmação de que a tarifa deve corresponder ao “custo” de prestação do 

serviço. Mencionar genericamente o “custo” não resolve definitivamente a questão. Isso 

porque o conceito de custo não é algo unívoco. Pode-se referir ao custo médio ou ao custo 

marginal. 

 O custo médio corresponde ao custo total incorrido pelo prestador dividido pelas 

unidades fornecidas. Já o custo marginal corresponde ao custo necessário para fazer frente 

à produção de uma unidade adicional do produto ou serviço. Em uma situação de 

economia de escala, o custo marginal é decrescente em função do aumento da produção. 

Isso significa que o custo marginal será sempre menor do que o custo médio. 

 Sendo assim, a fixação da tarifa de acordo com o custo marginal seria mais 

benéfica aos usuários, mas tornaria o serviço deficitário. O concessionário perderia 

recursos a cada nova unidade produzida – o que é contrário aos próprios objetivos 

buscados pelo método da taxa de retorno. A solução seria fixar uma tarifa que cobrisse o 

custo médio. Isso, entretanto, geraria uma tarifa mais alta aos usuários, o que poderia 

demandar a aplicação de subsídios externos ou internos ao serviço para atender às 

diferentes categorias de usuários. 

 Portanto, a fixação dos custos do concessionário é passível de controvérsia mesmo 

no campo teórico. Não se trata de algo simples como poderia parecer à primeira vista. 
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 O mesmo se passa com o dimensionamento dos investimentos, que podem ser 

avaliados basicamente por dois métodos: o custo histórico, isto é, o custo tal como 

contabilizado pelo prestador, e o custo de reposição ou reprodução, que é representado 

pelos valores contemporâneos aos de mercado. Cada um desses métodos pode chegar a 

valores diferentes em uma mesma situação concreta, e não é possível afirmar em tese a 

melhor adequação de um ou outro método. 

 Há, assim, uma dificuldade teórica em quantificar os investimentos e, por 

conseguinte, de refletir concretamente essa quantificação na fixação da tarifa. 

 Além dessas disputas teóricas na fixação de custos e investimentos, há uma grande 

dificuldade prática na aferição desses valores. Constatar os custos reais de um 

concessionário na prestação de um serviço demanda do Estado um controle intensivo, o 

que torna a regulação, na prática, bastante custosa e de difíceis resultados. 

 

3.2.2.2. A assimetria de informações entre concessionário e concedente 

 

 67.2. No método do custo do serviço, a fixação e o monitoramento de uma taxa de 

retorno adequada dependem da verificação dos custos incorridos pelo prestador. Ocorre 

que há uma assimetria de informações entre o concessionário e o concedente. O 

concessionário dispõe de informações mais completas e precisas do que a Administração a 

respeito dos custos efetivamente enfrentados para a prestação do serviço. O regulador 

jamais terá as mesmas informações de que dispõe o prestador, por mais minucioso que seja 

o seu trabalho de verificação. 

 Essa situação reflete a vulnerabilidade do regulador, que avalia e acompanha a taxa 

de retorno utilizando-se de informações prestadas pela própria empresa regulada. 

 Essa é uma das maiores dificuldades do método da taxa de retorno: o regulador 

depende de informações prestadas pelo próprio regulado, que obviamente não é neutro 

quanto à avaliação dos custos e ao acompanhamento da taxa de retorno. Com isso, não há 

mecanismos eficientes por meio dos quais o poder concedente poderia verificar se os 

custos do concessionário estão corretos nem se são os menores possíveis. 

 

3.2.2.3. Ausência de incentivo à redução dos custos 

 

 67.3. Outro problema do método da taxa de retorno é o de que ele não incentiva o 

concessionário a promover a redução de seus custos. Como o concessionário tem a garantia 
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de que a tarifa remunerará todos os seus custos diretos e indiretos e ainda lhe 

proporcionará um retorno certo, não há incentivo ao aumento da sua eficiência. Afinal, por 

mais elevadas que sejam as despesas, a tarifa abrangerá integralmente os custos incorridos. 

 Como consequência, o método do custo do serviço resulta em tarifas mais caras aos 

usuários. Não se atinge o objetivo de prestar a atividade com a menor tarifa possível. Pelo 

contrário, geram-se ineficiências cuja correção não traria nenhum benefício ao 

concessionário. 

 É o que apontam Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado. Ao tratarem do 

sistema do rate of return, os doutrinadores apontam que esse método “em regra, não gera 

os incentivos necessários para a maximização da eficiência na gestão dos seus custos. 

Note-se que a ineficiência na gestão dos custos pelo concessionário, além de impactar no 

preço do serviço pago pelos usuários e pelo Poder Público, gera uma perda para a 

sociedade como um todo. É uma manifestação do fenômeno conhecido na economia como 

dead weight loss ou excess burden”163. 

 

3.2.2.4. Incentivo à realização de investimentos que não geram benefícios sociais 

relevantes 

 

 67.4. Ao contrário de reduzir custos, a fixação de tarifas pelo método do custo do 

serviço pode até mesmo incentivar processos de produção intensivos de capital. Isso 

porque a expansão da base do capital do concessionário proporciona maiores lucros em 

termos absolutos164. Ou seja, o concessionário obtém mais lucros em termos absolutos ao 

aplicar maior volume de recursos na atividade, ainda que a aplicação de capital adicional 

não resulte em benefícios sociais significativos. 

 Trata-se do Efeito Averch-Johnson, consistente na tendência das empresas 

prestadoras de um serviço público de “realizar investimentos cujos benefícios sociais são 

inferiores ao custo social”165. 

 Ocorre que esses investimentos desnecessários incorridos pelo prestador se refletem 

nas tarifas. Assim, os usuários acabam arcando com esses custos desnecessários e 

equivocados, sem que com isso tenham benefícios significativos. 

                                                 
163 Comentários à Lei de PPP – Parceria Público-Privada: fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 41-42, nota 43. 
164 Isto é óbvio. No método do custo do serviço, o aumento de custos ocasiona um maior retorno de valores 
em termos absolutos, ainda que em termos relativos seja o mesmo. 
165 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 357. 
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3.2.2.5. Ausência de incentivo ao desenvolvimento de novos serviços 

 

 67.5. Por fim, o método do custo do serviço limita o concessionário no 

desenvolvimento de novos processos de produção e de prestação de serviços – obviamente, 

nas hipóteses em que os investimentos necessários a isso não fizeram parte do cálculo da 

taxa de retorno. 

 É claro que, em uma concessão de serviço público, o concessionário não tem total 

liberdade para ampliar o serviço como queira. Deve seguir algumas diretrizes fixadas pelo 

poder concedente, as quais podem ser mais ou menos rigorosas, dependendo do caso 

concreto. Entretanto, em muitas situações, existe alguma liberdade ao concessionário para 

desenvolver novos meios de satisfazer os usuários. Por isso, a ausência de incentivo ao 

desenvolvimento de novos serviços deve ser considerada entre os problemas da sistemática 

de fixação das tarifas pelo método da taxa de retorno. 

 

3.3. O MÉTODO DO LIMITE DE TARIFA – PRICE CAP 

 

 68. Os modelos de tarifa teto, também conhecidos por price cap, slinding scale ou 

shared-savings regulation, procuram superar os problemas do método do custo do serviço. 

Consistem na estipulação, pelo poder concedente, de um valor teto para a tarifa, sem que 

haja a necessidade de se analisar a contabilização dos custos do concessionário. Esse valor 

teto pode ser estabelecido não apenas para um serviço específico, mas também para uma 

cesta de serviços, quando se pretende dar maior flexibilidade ao concessionário na fixação 

dos valores cobrados. 

 Além disso, o poder concedente, no sistema do price cap, tem a possibilidade de 

instituir mecanismos (i) que incentivem o concessionário a cobrar valores abaixo do teto 

fixado para o serviço ou (ii) para que o próprio valor teto seja reduzido periodicamente, a 

fim de forçar o concessionário a prestar o serviço com maior eficiência e, por conseguinte, 

com menores custos aos usuários. 

 O método da tarifa teto, portanto, é centrado na dissociação entre a fixação da 

tarifa, de um lado, e os custos do concessionário, de outro. Procura descolar o 

estabelecimento da tarifa dos custos incorridos pelo prestador. Com isso, libera-se o Estado 

de ter de fiscalizar minuciosamente esses custos, o que evita as consequências da 

assimetria informacional existente entre delegatário e regulador. 
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 Ao mesmo tempo, instituem-se mecanismos diversos a fim de se possibilitar uma 

redução das tarifas em benefício dos usuários. 

 

3.3.1. Os modelos concretos do price cap 

 

 69. Conforme referido acima, o sistema do price cap envolve a fixação de uma 

tarifa teto, sendo que podem ser criados mecanismos para (i) forçar o concessionário a 

cobrar valores mais baixos do que o teto ou (ii) para se reduzir o próprio teto tarifário que o 

prestador deve observar. 

 De um lado, tais mecanismos podem ser relativos ao funcionamento do mercado. 

Consistem, por exemplo, na instituição de mecanismos de competição, ou ainda na 

assunção do risco de variação da demanda pelo delegatário de modo que a redução no 

valor das tarifas pelo prestador possa gerar uma ampliação da procura pelo serviço. Esses 

mecanismos (que podem ser chamados de mecanismos “de mercado” por terem relação 

direta com a demanda pelo serviço) serão tratados no capítulo relativo à flexibilidade 

tarifária (Capítulo III). Como será demonstrado, o price cap não só é um método de 

fixação de tarifa, mas também um mecanismo que permite ao concessionário uma maior 

flexibilidade na fixação dos valores cobrados dos usuários, a fim de que possa disputar a 

preferência dos usuários. 

 De outro lado, há ainda formas adicionais de incentivo à redução das tarifas que 

podem ser instituídas pelo poder concedente, e que não têm propriamente uma relação com 

mecanismos de mercado. Nesse contexto, podem ser referidos os modelos de fixação de 

tarifas segundo as fórmulas do RPI – X e do RPI – X + Y. Trata-se de modelos de fixação 

do valor máximo da tarifa que não propriamente incentivam o prestador a cobrar um valor 

inferior ao máximo, mas que, da mesma forma, forçam o delegatário a reduzir os valores 

cobrados dos usuários, obrigando-o a ser mais eficiente para que não tenha prejuízos na 

prestação do serviço. 

 No presente tópico, serão expostos os modelos do RPI – X e do RPI – X + Y. 

Conforme mencionado acima, os mecanismos “de mercado” relacionados ao price cap 

serão tratados no capítulo em que se examinará a flexibilidade tarifária (Capítulo III). 
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3.3.1.1. O modelo do RPI – X 

 

 70. A fórmula do RPI – X significa Retail Price Index Minus X. Trata-se de modelo 

muito prestigiado na experiência britânica, que foi difundido a partir do informe elaborado 

em 1983 por Stephen Littlechild, intitulado Regulation of British Telecommunications 

Profitability166. 

 Esse modelo consiste na fixação de uma tarifa que é atualizada monetariamente de 

forma periódica, mas que sofre, também periodicamente, uma redução, aplicando-se um 

deflator X. 

 A fórmula RPI – X significa, portanto, algo como IPC – X (Índice de Preços ao 

Consumidor menos X). Envolve a aplicação de um reajuste periódico de acordo com um 

índice ou fórmula específica pré-definidos, sendo que incide também um deflator 

igualmente determinado de forma prévia, de modo que o reajuste real seja inferior àquele 

que ocorreria se fosse aplicado apenas o índice ou a fórmula de reajuste estabelecido. 

 Um exemplo permite melhor compreender a questão. Imagine-se que a tarifa 

praticada por determinado prestador seja atualizada anualmente aplicando-se um 

determinado índice de reajuste. Suponha-se ainda que, no período de um ano, esse índice 

de reajuste tenha atingido o percentual de 7%, sendo que se convencionou no contrato de 

concessão a aplicação de um deflator de 1%. Assim, chegado o período de aplicação do 

reajuste, a tarifa aumentará apenas 6% (resultado da aplicação do índice pré-estabelecido 

com a subtração do percentual do deflator X). 

 70.1. Diante disso, constata-se que a aplicação da fórmula RPI – X apresenta dois 

efeitos fundamentais. 

 O primeiro deles é o incentivo à redução de custos desnecessários, aumentando-se a 

eficiência do concessionário, de modo a compensar a aplicação de reajustes inferiores ao 

índice pré-estabelecido – justamente por conta da aplicação do deflator X. Ou seja, o 

concessionário precisa aumentar a sua eficiência na prestação do serviço porque sabe que o 

reajuste será inferior ao que ocorreria se fosse aplicado apenas o índice previsto, sem um 

deflator. 

                                                 
166 Conforme apontam: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria..., p. 186; SACRISTÁN, Estela B. 
Sistemas Tarifarios. In: CASSAGNE, Juan Carlos (coord.). Servicio Público y Policía. Buenos Aires: 
Unibersitas, 2006, p. 239.   
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 O segundo efeito da aplicação da fórmula RPI – X é o de que os ganhos de 

eficiência são apropriados pelo concessionário até a aplicação do reajuste com deflator, e 

também quando tais ganhos sejam superiores ao percentual fixado para o deflator. 

 70.2. Há quem veja no artigo 9º da Lei n. 8.987/95 uma preferência legal pela 

utilização do sistema do price cap com aplicação de um deflator. É o caso de Mauricio 

Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado. Segundo eles, o dispositivo em questão manifesta 

uma preferência por um regime “pelo qual se estabelecem um teto tarifário e um deflator 

cujo objetivo é o de transferir para o usuário parcela dos ganhos de eficiência, em oposição 

a regime de garantia e limite de taxas de retorno (rate of return regulation), pelo qual o 

regulador garante uma taxa de retorno ao concessionário”167. Os doutrinadores extraem 

essa conclusão do dispositivo porque ele vincula “a tarifa ao preço oferecido na licitação, e 

não aos custos do concessionário”168. 

 Na realidade, o dispositivo apenas prevê o seguinte: “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”. É verdade que não há 

necessariamente uma vinculação da tarifa aos custos de prestação do serviço. Mas não se 

pode extrair apenas desse dispositivo uma preferência da lei pela utilização do sistema do 

price cap. Na realidade, o artigo 9º da Lei n. 8.987/95 indica que a equação econômico-

financeira se refere à proposta formulada pelo concessionário à época da licitação. No 

mais, ele se remete aos mecanismos de preservação e revisão da tarifa instituídos pela lei e 

em cada edital e contrato de concessão. Há, portanto, liberdade para o poder concedente 

optar pelo método de fixação de tarifa que reputar mais adequado a cada caso, inexistindo 

propriamente uma preferência legal por um ou outro método. 

 

3.3.1.2. O modelo do RPI – X + Y 

 

 71. Constatou-se, todavia, que o modelo do RPI – X deixa de considerar que certos 

custos não são gerenciáveis pelo concessionário. Ou seja, existem custos sobre os quais o 

prestador não tem nenhum poder de controle, ainda que atue da forma mais eficiente 

possível. Nessas condições, forçar o concessionário a reduzir as tarifas além de suas 

possibilidades provocaria efeitos desastrosos: poderia, em tese, arruinar o concessionário e 

prejudicar a própria qualidade do serviço. 

                                                 
167 Comentários..., p. 41. 
168 Comentários..., p. 41, nota 41. 
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 Na verdade, eventual tentativa de forçar o concessionário a reduzir custos que 

fogem ao seu controle enfrentaria até mesmo um problema ético. Esbarraria nos postulados 

da boa-fé que devem gerir qualquer contratação administrativa, inclusive quando envolve a 

prestação de serviços de interesse coletivo169. 

 Diante da constatação de que certos custos não são gerenciáveis pelo 

concessionário, formulou-se o modelo do RPI – X + Y, que consiste, na realidade, em uma 

evolução do anterior. De acordo com esse modelo “evoluído”, o deflator X incide apenas 

sobre os custos gerenciáveis. As despesas não subordinadas ao controle do concessionário 

sofreriam apenas o reajuste periódico, sem a aplicação do deflator. 

 Um modelo aproximado a este é aplicado no Brasil em contratos de distribuição de 

energia elétrica170. A remuneração do concessionário é constituída de duas parcelas: a 

Parcela A, composta por custos não gerenciáveis (encargos sociais, encargos de 

transmissão e compra de energia para revenda) e a Parcela B, integrada pelos custos 

gerenciáveis (despesas com operação e manutenção, despesas de capital, investimentos em 

pesquisas e desenvolvimento e eficiência energética e despesas com o PIS/COFINS). O 

reajuste incide diferentemente em cada uma dessas parcelas. Além disso, é interessante 

destacar que o deflator X é reavaliado a cada revisão periódica das tarifas de 

distribuição171. 

                                                 
169 Augustín Gordillo ensina que, antes que uma relação de subordinação, há no contrato administrativo uma 
relação de colaboração. Segundo ele, os contratos administrativos são essencialmente de boa fé, o que leva a 
que a Administração não deva atuar como se se tratasse de um negócio lucrativo, nem a tratar de obter 
ganhos ilegítimos à custa do contratante, nem a aproveitar-se de situações legais ou fáticas que a favoreçam 
em prejuízo do contratante (Contratos Administrativos. Buenos Aires: Associación Argentina de Derecho 
Administrativo, 1977, p. 15 e seguintes). Em sentido idêntico, Celso Antônio Bandeira de Mello sustenta que 
“a moralidade administrativa não se compadeceria com intuitos da Administração sacar vantagens de um 
negócio em detrimento da outra parte, isto é: obter ganhos não previstos por ela, nem consentidos pelo 
contratado quando do travamento da avença, prevalecendo-se dos efeitos, gravosos para este, oriundos da 
elevação dos preços dos insumos e crescimento de custos provocados pela instabilidade da economia do 
País” (Direito ao equilíbrio econômico-financeiro – reajustes contratuais e os Planos Cruzado e Bresser. 
Revista de Direito Público, São Paulo n. 90, p. 101-102, abr./jun. 1989). 
170 O modelo aplicado é tratado em detalhes no Caderno Temático da ANEEL, vol. 4, intitulado Tarifas de 
Fornecimento de Energia Elétrica. Brasília: ANEEL, 2005, p. 16-20), disponível em www.aneel.gov.br, 
acesso em 28.3.2009. 
171 É o que consta do caderno Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica: “Por meio do Fator X, definido 
no item 5.1, são estabelecidas as metas de eficiência para o próximo período tarifário que serão expressas na 
tarifa. O Fator X é resultante da composição dos seguintes elementos: I. componente Xe – reflete, por meio 
de um índice, os ganhos de produtividade esperados pelo natural incremento do consumo de energia elétrica 
na área de concessão da distribuidora, em função do maior consumo dos consumidores existentes, como pela 
incorporação de novos consumidores, no período entre revisões tarifárias; II. componente Xc – reflete, por 
meio de um índice, a avaliação dos consumidores sobre a empresa de distribuição que lhe fornece energia, 
sendo obtido mediante a utilização do resultado da pesquisa Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor 
(IASC); III. componente Xa – reflete um índice de ajuste ao reajuste do componente ‘pessoal’ da ‘Parcela 
B’, quando dos reajustes tarifários anuais, que reflita adequadamente o valor da remuneração da mão de obra 
do setor formal da economia brasileira” (op. cit., p. 26). 
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 Com o modelo RPI – X + Y, portanto, pretende-se igualmente incentivar a 

prestação do serviço do modo mais eficiente possível, mas reconhecendo-se que o 

delegatário não tem como controlar determinados custos. 

 

3.3.2. Vantagens do modelo do price cap 

 

 72. O método do price cap representa uma importante inovação em relação à 

sistemática da taxa de retorno justamente porque afasta a fixação da tarifa da análise dos 

custos do prestador. Ao se dissociar o valor da tarifa dos custos do concessionário, 

constatou-se a potencialidade da utilização da tarifa como um mecanismo incentivador à 

ampliação da eficiência. Assim, mesmo em situações nas quais não é possível estabelecer 

a prestação do serviço público em concorrência, o método do price cap possibilita a 

produção de efeitos similares aos de uma competição em mercado172. 

 Diversas são as vantagens do modelo da tarifa teto em comparação com o método 

do custo do serviço. 

 

3.3.2.1. Incentivo à redução dos custos 

 

 72.1. No modelo do price cap, o concessionário tem conhecimento de que terá sua 

expectativa de receita reduzida caso não incremente a sua eficiência. Isso ocorrerá por 

meio da aplicação do deflator sobre o reajuste “integral”. Dessa forma, há um incentivo à 

redução de custos desnecessários e, portanto, ao aumento da eficiência na prestação do 

serviço, de modo a compensar a aplicação de reajustes inferiores ao índice pré-estabelecido 

– justamente por conta da aplicação do deflator X. 

 Abstraindo-se outros riscos – como o da variação de demanda, que pode ter sido 

assumido pelo prestador –, o retorno do concessionário será diretamente proporcional à sua 

eficiência, ou seja, à redução de custos desnecessários. 

 

 

 

 

                                                 
172 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 358; BERTRAN, Maria Paula. Índices econômicos e reajuste 
nos contratos de concessão: uma análise do setor elétrico. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. 
Belo Horizonte, ano 4, n. 16, p. 132, out./dez. 2006. 
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3.3.2.2. Apropriação de ganhos de eficiência pelos usuários 

 

 72.2. Além de proporcionar um aumento da eficiência, a aplicação do deflator 

estabelecido no modelo do price cap viabiliza esse incremento da eficiência, ou seja, faz 

com que ele se reflita no valor da tarifa. Com isso, obtêm-se tarifas mais baixas, em 

benefício do usuário. Isso pode inclusive beneficiar o próprio prestador, na medida em que 

a existência de uma tarifa mais baixa incentive a maior utilização do serviço, ampliando a 

arrecadação. 

 Note-se, contudo, que os ganhos de eficiência são apropriados pelo concessionário 

até a aplicação do reajuste com deflator, e também quando tais ganhos sejam superiores ao 

percentual fixado para o deflator. Isso significa que parte dos ganhos de eficiência do 

concessionário não é repassada aos usuários, ou seja, não provoca uma redução no valor da 

tarifa ou qualquer outro benefício àqueles que se utilizam do serviço173. 

 À primeira vista, poderia se dizer que os ganhos de eficiência deveriam se refletir 

integralmente na redução das tarifas, a fim de beneficiar os usuários do serviço. Entretanto, 

esse raciocínio não é correto, uma vez que retiraria do concessionário qualquer incentivo a 

uma atuação mais eficiente. 

 Acolhe-se aqui a opinião de Marçal Justen Filho acerca da questão. Para ele, “a 

determinação de que todo ganho de eficiência seria repassado aos consumidores 

significaria a irrelevância na obtenção do ganho para o operador. Se nenhum benefício lhe 

trouxesse a redução dos custos, o operador não realizaria esforço algum nesse sentido”174. 

 Em outras palavras, os mecanismos de fixação de tarifas devem ser aplicados 

inteligentemente. O repasse integral dos ganhos de eficiência do concessionário às tarifas 

retiraria todo o incentivo ao prestador. Com isso, tais ganhos deixariam de existir – e, 

então, não representariam um beneficio nem ao usuário, nem ao delegatário do serviço. 

Dessa forma, não há problema em se admitir que parte dos ganhos de eficiência do 

concessionário reverta em benefício dele próprio. 

 A questão chave consiste em fixar instrumentos que permitam a coexistência de 

benefícios aos usuários e incentivos ao prestador. O modelo da tarifa teto busca esses dois 

                                                 
173 Note-se que é plenamente possível ao poder concedente, em vez de simplesmente aplicar o deflator, 
repassar esse ganho não necessariamente à tarifa, mas às condições de prestação do serviço – por exemplo, 
ampliando ou adiantando determinados investimentos. Isso pode derivar da constatação de que a tarifa não é 
tão levada que impeça substancialmente o acesso aos usuários. Neste caso, portanto, simultaneamente ao 
reajuste tarifário, ocorrerá um reequilíbrio do contrato de concessão. 
174 Teoria Geral..., p. 360. 
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objetivos e pretende alcançar resultados que anteriormente se imaginavam possíveis apenas 

em um regime de competição entre prestadores. 

 

3.3.2.3. Neutralidade quanto às escolhas tecnológicas 

 

 72.3. Ao contrário do método do custo do serviço, o modelo da tarifa teto é 

caracterizado pela neutralidade no que se refere às escolhas tecnológicas para a prestação 

do serviço. A utilização de tecnologias intensivas de capital não traz benefícios ao 

concessionário. Assim, reduzem-se as ineficiências, uma vez que não há incentivo à 

aplicação de recursos que não proporcionam benefícios sociais relevantes. 

 

3.3.2.4. Maior simplicidade de controle 

 

 72.4. Outra vantagem do método do price cap é a de que ele não depende da 

constatação dos custos do concessionário pelo poder concedente. Pelo contrário, a fixação 

da tarifa não tem relação com os custos concretos do prestador. 

 Isso torna o controle do poder concedente mais simples e transparente. Não há a 

necessidade de análise das planilhas detalhadas com informações prestadas pelos 

concessionários. Há apenas a fixação de um índice ou fórmula de reajuste e de um deflator 

aplicável à atividade ou ao setor. 

 Com isso, contorna-se o problema da assimetria informacional existente entre 

concessionário e regulador. 

 

3.3.3. Problemas do método do price cap 

 

 73. Apesar de apresentar diversas e importantes vantagens, o método da tarifa teto 

também tem alguns problemas. 

 

3.3.3.1. Possível comprometimento da qualidade do serviço 

 

 73.1. O método da tarifa teto incentiva o prestador a reduzir custos como forma de 

ampliar os seus lucros. Em princípio, esse incentivo é interessante à concessão e aos 

usuários. Contudo, a redução excessiva de custos pode comprometer a qualidade do 
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serviço prestado, inclusive prejudicando alguns objetivos de política pública buscados com 

a prestação. 

 Isso demanda do regulador um controle rigoroso no que se refere à observância dos 

padrões de qualidade do serviço, como forma de impedir esse possível efeito deletério do 

método da tarifa teto. 

 Pelo mesmo motivo, o regulador deve ter cautela ao fixar o deflator incidente sobre 

os reajustes. Um deflator muito elevado pode prejudicar a qualidade do serviço ou até 

mesmo inviabilizar a sua prestação. 

 

3.3.3.2. Ampliação do risco de investimento 

 

 73.2. O método do price cap é considerado mais arriscado do que o do custo do 

serviço. Isso porque não há a fixação de uma taxa de retorno certa. Por conseguinte, pode-

se ampliar o custo do capital investido. Afinal, a remuneração buscada pelo prestador é 

diretamente proporcional aos riscos envolvidos. Só se justifica a assunção de um risco mais 

elevado se houver a possibilidade de obter ganhos maiores – e isso eleva o custo do capital. 

 Entretanto, na prática, pode ocorrer o contrário, ao menos a partir de determinado 

momento. Se os ganhos proporcionados pela concessão forem elevados – o que pode 

ocorrer se houver espaço para a ampliação da eficiência –, o retorno financeiro poderá ser 

bastante significativo, tornando mais interessantes os investimentos financeiros na 

atividade. 

 

3.3.3.3. Ausência de incentivo à redução das tarifas abaixo do valor teto 

 

 73.3. No modelo do price cap, há a fixação de uma tarifa teto pelo poder 

concedente. O concessionário pode praticar valores inferiores. Entretanto, apesar de não 

serem obrigados a aplicar o reajuste integralmente, os delegatários normalmente praticam o 

aumento máximo permitido pelo regulador. Ou seja, o preço máximo acaba se tornando o 

preço mínimo. Não há incentivo à prática de preços inferiores ao máximo estabelecido pelo 

concedente175. 

 Esse problema acaba sendo resolvido ou minimizado fundamentalmente por meio 

da instituição da concorrência, acompanhada de técnicas que permitam maior flexibilidade 

                                                 
175 FRÓES, Fernando. Infra-estrutura..., p. 565. 
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ao concessionário na fixação das tarifas, de modo a disputar a preferência dos usuários. 

Sob esse ângulo, o método do price cap é uma das formas de instituição da flexibilidade 

tarifária – conforme será examinado em maiores detalhes no Capítulo III. 

 

3.3.3.4. Impossibilidade de constatação do resultado da regulação sobre o lucro dos 

concessionários 

 

 73.4. Por fim, o método da tarifa teto não permite constatar o efetivo resultado 

gerado sobre o lucro do concessionário. Isso ocorre porque o lucro do concessionário 

depende não apenas do valor da tarifa, mas também dos seus custos ao longo do tempo, 

bem como do volume de utilização do serviço (volume de demanda). 

 Como o regulador, no método do price cap, não investiga os custos concretos e 

detalhados do concessionário, não se sabe exatamente qual a dimensão dos seus lucros. 

 Por um lado, isso pode influenciar o desempenho do concessionário. Lucros muito 

altos podem não estimular a eficiência e um retorno muito baixo pode dificultar a prestação 

do serviço. 

 Por outro lado, a constatação de lucros muito elevados poderia demonstrar a 

necessidade de redimensionamento do deflator – o que, no caso concreto, dependeria de 

uma análise da alocação de riscos e do equilíbrio econômico-financeiro firmado na avença. 

 

3.4. A TÉCNICA DO YARDSTICK REGULATION 

 

 74. Acima, tratou-se dos dois principais métodos de fixação de tarifas. 

 Para que o estudo do tema fique completo, entretanto, é necessário fazer referência 

de que a doutrina, nesse contexto, costuma dar algum destaque também ao método do 

yardstick regulation ou yardstick competition. 

 A yardstick regulation pode ser traduzida como “regulação pela comparação”. 

Consiste na eleição de um prestador que tenha o melhor desempenho na prestação do 

serviço, subordinando-se os demais aos mesmos critérios, de modo que sejam 

constrangidos a aumentar a qualidade da prestação. 

 Nos casos de monopólio, o poder concedente fixa um padrão de qualidade e 

eficiência e determina que o prestador “compita” com esse padrão como forma de 

melhorar o seu desempenho. Além disso, mesmo em serviços prestados em regime 

concorrencial, é possível ao ente regulador definir padrões de qualidade de uma firma 
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hipotética (empresa-sombra), composta pela média de variáveis representativas do 

desempenho de diversos prestadores daquele segmento. 

 Assim, quando o prestador apresenta resultados melhores e custos mais reduzidos 

do que a empresa-sombra ou o prestador adotado como parâmetro, pode ser recompensado 

com lucros mais elevados. 

 75. Como se vê, a yardstick regulation, ou regulação pela comparação, não é 

propriamente um método de fixação de tarifa, mas constitui uma técnica relevante nesse 

contexto. Sob um certo ângulo, seu funcionamento não deixa de ser semelhante ao método 

do price cap, uma vez que são fixadas metas de eficiência e criados mecanismos de 

incentivo a que os prestadores atinjam tais metas. Isso pode se refletir em redução de 

tarifas quando se utiliza essa técnica em conjunto com o método do price cap. 

 Dessa forma, como ressalta Marçal Justen Filho, mesmo quando um serviço não é 

prestado em regime de competição, há instrumentos destinados a produzir efeitos 

semelhantes àqueles que seriam obtidos por meio da concorrência. A regulação por 

padrões de comparação tem uma importância relevante nessa seara176. 

 Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, aliás, entendem que o artigo 16 

da Lei n. 8.987/95 reflete uma preferência legal pela utilização de mecanismos de yardstick 

regulation ao determinar que, como regra geral, a outorga de uma concessão ou permissão 

não terá caráter de exclusividade. Segundo eles, “é preciso interpretar a preferência legal 

pela não-exclusividade como exigência legal de implementação rigorosa de yardstick 

regulation, de maneira a assegurar o efetivo compartilhamento com os usuários dos ganhos 

de eficiência obtidos pelo concessionário”177. 

 Na realidade, entende-se aqui que não há uma obrigatoriedade de se utilizar 

necessariamente a técnica da regulação por comparação. Mas os doutrinadores têm 

absoluta razão ao postular que deve ser buscada uma maior eficiência na prestação do 

serviço, a qual deve se refletir concretamente nas condições da sua prestação – mesmo em 

regime de monopólio. Isso possibilita a prestação de um serviço com maior qualidade e 

mediante a cobrança de contraprestações (tarifas, entre outras) mais baixas. A instituição 

de mecanismos de incentivo à eficiência – tais como o método do price cap e a técnica da 

yardstick regulation – é relevante, dessa forma, ao se tratar da remuneração do 

concessionário. 

 

                                                 
176 Teoria Geral..., p. 368. 
177 Comentários..., p. 41. 
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3.5. SÍNTESE ACERCA DOS MÉTODOS DE FIXAÇÃO DAS TARIFAS 

 

 76. O exame dos métodos de fixação de tarifas revela algumas questões 

importantes. 

 76.1. A primeira delas é a de que a atuação do Estado na fixação de tarifas pode se 

dar de variadas formas. 

 No método do custo do serviço, o Estado se preocupa com a fixação concreta do 

valor da tarifa. Para tanto, analisa minuciosamente os custos do concessionário, uma vez 

que a fixação da tarifa depende de um controle minucioso desses custos. 

 Já no método da tarifa teto, a fixação da tarifa máxima não depende de uma análise 

dos custos do prestador. O Estado não precisa verificar os custos do concessionário. A 

atuação do regulador está voltada a estabelecer uma tarifa máxima e um deflator que não 

gere prejuízos ao concessionário e ao mesmo tempo proporcione uma redução do valor 

praticado que seja significativa e não meramente formal. 

 Disso se conclui que a fixação de tarifas, apesar de envolver a participação do 

poder concedente, pode contemplar certa margem de liberdade ao concessionário. Com 

isso, aumenta-se a assunção de riscos pelo concessionário derivada de sua atuação 

empresarial como explorador do serviço concedido. Afinal, o concessionário terá uma 

margem de liberdade mais ampla para exercer suas decisões empresariais na fixação da 

tarifa abaixo do limite imposto pelo concedente – e assumirá os riscos de suas decisões, 

uma vez que eventuais prejuízos não darão ensejo ao reequilíbrio contratual178. 

 76.2. A segunda questão que merece destaque neste momento diz respeito à 

possibilidade de se utilizar a fixação de tarifas como instrumento incentivador da prestação 

mais eficiente de um serviço. 

 O método do price cap demonstra isso com bastante clareza. Trata-se de um 

modelo apto a incentivar o prestador a reduzir os seus custos, e que repassa em parte esses 

ganhos de eficiência às tarifas. Com isso, obtém-se um efeito similar ao que ocorreria em 

uma competição no mercado, mesmo quando o serviço é prestado em regime de 

monopólio. 

 Algo semelhante ocorre com o emprego da técnica do yardstick regulation. 

 76.3. A terceira questão é a de que cada método de fixação de tarifa impõe riscos 

diversos ao concessionário. 

                                                 
178 Os riscos assumidos pelo concessionário quando pratica tarifas mais baixas, no exercício de sua política 
comercial, será analisado com maior detalhamento ao se tratar da flexibilidade tarifária nas concessões. 
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 No método do custo do serviço, há menores riscos ao prestador, diante da garantia 

de que seus custos serão cobertos pela tarifa fixada pelo poder concedente. Já no método 

do price cap, como a tarifa não é fixada diretamente em função dos custos, o 

concessionário não tem a garantia de que todos os seus custos serão cobertos. A ideia, por 

óbvio, é a de que o serviço não seja deficitário, uma vez que isso inviabilizaria a própria 

concessão. De todo modo, ao aderir a um sistema de fixação de tarifas que se preocupa em 

forcejar uma prestação mais eficiente e que se reflita na fixação de tarifas, o concessionário 

assume os riscos envolvidos. Os prejuízos derivados de eventual gestão ineficiente do 

serviço serão, portanto, assumidos pelo concessionário, e não darão ensejo ao reequilíbrio 

do contrato. 

 Assim, como os riscos envolvidos em cada método de fixação de tarifas são 

diversos, é necessário que a forma de definição das tarifas seja definida previamente à 

concessão, e com o maior detalhamento possível. A própria obtenção de financiamentos 

por parte do concessionário para a prestação do serviço depende da estabilidade das regras 

e de uma definição precisa dos riscos assumidos pelo concessionário. Qualquer financiador 

precisará saber, no mínimo, quais os riscos assumidos pelo concessionário – o que depende 

de uma fixação precisa das regras envolvidas. 

 77. Também ficou claro a partir da análise empreendida que cada método de 

fixação de tarifas apresenta certos defeitos e virtudes. Não há um método perfeito. 

 Conforme destaca J. Luis Guasch: 
The two tipes of regulatory regimes have tradeoffs. A price cap is a high-power mechanism 
providing incentives for securing efficiency gains, at least between tariff reviews, and is a low 
maintenance in the sense that does not require, at least between tariff reviews, a great deal of 
information about the firm’s operations. Yet price-cap regimes induce a higher cost of capital, as a 
result of their inherent riskiness. Rate-of-return regulation is a lower power incentive mechanism, 
does not provide for strong incentives to reduce costs, requires a much higher information level for 
the regulator, but induces lower costs of capital because its associated risk is lower179. 

 O poder concedente, assim, deve estabelecer o método de fixação de tarifas que 

considere o mais adequado, e o concessionário deverá ter todos os elementos necessários 

que lhe permitam tomar uma decisão segura quanto a participar ou não da licitação para a 

delegação do serviço. 

 

4. CRITÉRIOS POLÍTICO-SOCIAIS DE FIXAÇÃO DE TARIFAS 

 

 78. No tópico acima, tratou-se da fixação de tarifas de um ponto de vista 

primordialmente financeiro, isto é, relacionado à auto-sustentabilidade da concessão. 
                                                 
179 GUASCH, J. Luis. Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions. Washington D.C.: World 
Bank, 2004, p. 113. 
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 É verdade que os métodos de fixação de tarifa examinados acima preocupam-se 

também com a eficiência na gestão do serviço como meio (inclusive) de possibilitar o 

estabelecimento de tarifas mais baixas aos usuários. É o que ocorre no método do price 

cap, com a fixação de um deflator, e também no método do custo do serviço, que foi 

concebido justamente para evitar a fixação de valores muito elevados. Há, portanto, sob 

um certo ângulo, alguma preocupação com a modicidade das tarifas, de modo que elas não 

constituam um entrave para o acesso ao serviço.  

 Isso significa que os métodos de fixação de tarifa não cuidam da questão 

exclusivamente do ponto de vista financeiro. A preocupação com a eficiência, por 

exemplo, é de índole econômica, e não propriamente financeira, sendo que apresenta 

reflexos em termos de acesso ao serviço pelos usuários, o que, por sua vez, constitui 

preocupação de natureza social. 

 De todo modo, é inegável que a preocupação central dos métodos acima 

examinados diz respeito ao equilíbrio da remuneração do concessionário. Busca-se a 

fixação de tarifas que remunerem adequadamente o prestador do serviço – seja por meio do 

estabelecimento de uma contraprestação que cubra os seus custos (método do rate of 

return), seja com a fixação de um teto tarifário razoável (método do price cap) – a fim de 

que a concessão seja sustentável do ponto de vista financeiro. 

 

4.1. A NOÇÃO DE TARIFA TÉCNICA 

 

 79. Pode-se referir nesse contexto à noção de tarifa técnica. 

 Segundo Fernando Vernalha Guimarães, tarifa técnica define-se como a 

“precificação do custo unitário de utilização do serviço público necessário a, considerando-

se os níveis de utilização e o número de usuários, cobrir o custeio integral do serviço 

público (pressupondo-se custo global dos investimentos + margem de retorno ao 

concessionário)”180. 

 

 

 

                                                 
180 Parceria..., p. 178. 
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 Em outras palavras, a tarifa técnica é um valor que, em tese, pode ser fixado em 

condições de igualdade para todos os usuários e que será adequado para proporcionar a 

sustentabilidade financeira da concessão, desconsiderando-se qualquer critério de outra 

natureza (política, social, entre outras) que poderia influir no valor da tarifa. 

 Pode-se dizer que toda concessão que comporte a cobrança de contraprestações dos 

usuários apresenta uma tarifa técnica, ou seja, um valor que, em tese, deve ser suportado 

pelos utentes em condições de igualdade (isto é, sem a previsão de estratificações 

tarifárias) e que ao mesmo tempo seja suficiente para proporcionar a auto-sustentabilidade 

do empreendimento (cobrindo os custos de prestação do serviço e ainda observando a 

margem de retorno do concessionário). 

 80. Note-se que a tarifa técnica constitui um conceito estipulativo. Serve apenas 

para demonstrar que, em tese, para qualquer serviço que envolva a cobrança de 

contraprestações dos usuários, é possível fixar uma tarifa que responda pela 

sustentabilidade financeira da concessão, desconsiderando-se outros critérios que poderiam 

pesar concretamente na fixação das tarifas. 

 O conceito de tarifa técnica não é utilizado pelas Leis Federais n. 8.987/95, 

9.074/95 ou 11.079/2004. Provavelmente por esse motivo, não há muitas referências 

doutrinárias a esse conceito. 

 Entretanto, a ideia de tarifa técnica por vezes encontra respaldo na legislação. É o 

caso do artigo 56 do Decreto n. 1.356/2008 do Município de Curitiba, que instituiu o 

regulamento dos serviços de transporte coletivo de passageiros daquele município. O 

dispositivo estabelece o seguinte: “O custo dos serviços de transporte contratados, 

resultado do processo licitatório, relacionado aos passageiros pagantes equivalentes do 

sistema de transporte coletivo, definirá uma tarifa técnica, que será a base principal do 

equilíbrio econômico do sistema”. Isso significa que a disputa na licitação pela prestação 

do serviço de transporte coletivo de passageiros daquele município resulta em uma tarifa 

técnica, fixada de acordo com a proposta vencedora. Após isso, é admissível que o Poder 

Público – logicamente, atendendo aos requisitos constitucionais e legais aplicáveis – 

institua alterações na tarifa que afastem o valor efetivamente cobrado do valor da tarifa 

técnica. Nesse caso, a instituição de alterações (tais como benefícios tarifários a certas 

classes de usuários), por afastarem a tarifa concreta do valor da tarifa técnica, demandam a 

tomada de medidas concomitantes para que seja observado o postulado da equação 

econômico-financeira. 
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 Portanto, o conceito de tarifa técnica reflete a ideia de que, desconsiderados outros 

critérios de natureza política ou social, cada concessão apresenta um valor de tarifa que, se 

cobrado em condições de igualdade de todos os usuários, será suficiente para a 

sustentabilidade do empreendimento. 

 

4.2. A EXISTÊNCIA DE FATORES DE OUTRAS NATUREZAS QUE AFASTAM A 

TARIFA CONCRETA DA TARIFA TÉCNICA: OS TRÊS OBJETIVOS BUSCADOS 

NA FIXAÇÃO DAS TARIFAS 

 

 81. A fixação concreta das tarifas, entretanto, não decorre de uma avaliação estrita 

de custo e consumo, como poderia sugerir a noção de tarifa técnica. Não se trata 

meramente de repartir o custo total da prestação do serviço (e o retorno do concessionário) 

entre os usuários na medida do consumo individual. Há uma série de outros critérios, de 

diversas naturezas, que devem ser levados em consideração na fixação das tarifas. Além 

disso, o próprio custo da prestação do serviço pode ser (e comumente o é) diverso entre os 

vários usuários em função de características técnicas de prestação181. 

 A fixação de tarifas, portanto, não deriva de uma simples operação aritmética de 

divisão dos custos entre os usuários na medida do consumo individual.  Na realidade, como 

sustenta Fernando Fróes, o estabelecimento de uma estrutura tarifária deve observar em 

princípio três objetivos básicos182. 

 81.1. O primeiro é o objetivo financeiro. Significa que a estrutura tarifária deve 

proporcionar o equilíbrio de custos e receitas, bem como a remuneração do capital 

investido pelo concessionário. Disso decorre que a concessão não deve ser deficitária. As 

tarifas devem ser fixadas de tal modo que sejam suficientes para suportar todos os custos 

relativos à prestação do serviço – bem como o retorno do concessionário, que obviamente 

não desempenha o serviço por mera benemerência. O objetivo financeiro, conforme 

referido acima, constitui a preocupação central dos métodos de fixação de tarifas 

examinados no tópico anterior. 

 81.2. Há também o objetivo econômico. A estrutura tarifária deve proporcionar a 

maximização dos recursos e das estruturas colocadas à disposição dos usuários. Como a 

ociosidade das estruturas representa uma ineficiência econômica, o objetivo econômico 

                                                 
181 Essas questões foram parcialmente adiantadas acima quando se tratou das diretrizes centrais na fixação de 
tarifas. 
182 FRÓES, Fernando. Infra-estrutura..., p. 557. 
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aqui tratado impede a fixação de tarifas tão elevadas que reduzam a demanda a ponto de 

tornar o serviço ocioso. Por outro lado, admite-se a utilização da tarifa como um elemento 

que torne mais racional a utilização do serviço e das estruturas colocadas à disposição dos 

usuários – por exemplo, elevando-se a tarifa de forma progressiva em função do aumento 

do volume consumido nos casos em que exista escassez de um insumo empregado na 

prestação do serviço183. 

 81.3. A fixação de tarifas tem de observar também o objetivo social. A estrutura 

tarifária deve em alguma medida contemplar a necessidade de universalização do serviço. 

Daí decorrem as diferenciações tarifárias em função da situação econômica dos usuários. 

Busca-se com isso proporcionar o acesso efetivo ao serviço mesmo para aqueles usuários 

que não têm condição econômica de arcar com uma tarifa mais elevada (ou mesmo com 

qualquer tarifa, em casos mais extremos). A própria atividade econômica do usuário pode 

ser um critério de diferenciação da tarifa – por exemplo, estabelecendo-se tarifas mais 

baixas quando se consome o serviço público para efeitos empresariais, uma vez que, nesse 

caso, os efeitos econômicos da tarifa serão transferidos a terceiros (os consumidores 

daquela atividade econômica). 

 Os três objetivos ora referidos relacionam-se com as diretrizes que devem ser 

observadas no estabelecimento de tarifas. Têm a função de organizar os diversos fatores 

que influenciam a fixação concreta das tarifas. Na realidade, eles são complementares entre 

si. Muitas vezes, a tarifa ideal do ponto de vista financeiro não atenderia os objetivos 

sociais que devem ser buscados pelo poder concedente. Em outros casos, a tarifa que 

proporcionaria a utilização mais racional do serviço não seria a ideal para a 

sustentabilidade financeira da concessão. Daí o estabelecimento de diferenciações tarifárias 

em função da política tarifária adotada pelo poder concedente. 

 

4.3. A FIXAÇÃO DE TARIFAS COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

A POLÍTICA TARIFÁRIA 

 

 82. A fixação de tarifas segundo critérios políticos, econômicos e sociais deve ser 

compreendida dentro de um contexto mais amplo. 

                                                 
183 Este é o caso, por exemplo, do serviço de fornecimento de água encanada. Por se tratar de um bem 
escasso, são previstas estratificações tarifárias com vistas a tornar mais oneroso o consumo de grandes 
quantidades de água. Essa questão será tratada com maior detalhamento abaixo, no âmbito das tarifas 
regulatórias, que são fixadas de tal forma a promover uma alteração no comportamento dos usuários. 
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 O artigo 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal, estabelece que a 

lei que trata da concessão de serviços públicos deve dispor sobre a “política tarifária”. 

Portanto, a Constituição Federal estabelece claramente que o regime de fixação de tarifas 

constitui um importante instrumento de realização de políticas públicas. O estabelecimento 

de tarifas não se limita à composição de interesses entre usuários e prestadores. Podem ser 

instituídas diferenciações tarifárias, estruturas específicas de cobrança, benefícios tarifários 

e outras medidas que influenciam a fixação de tarifas, de modo a colocar em prática a 

política pública instituída pelo Estado para a exploração do serviço. 

 Note-se que o estabelecimento de uma política tarifária envolve a tomada de 

decisões a respeito da própria oferta do serviço prestado. A estruturação da cobrança de 

tarifas influencia diversos aspectos da política pública relativa ao serviço, apresentando, 

assim, estrita ligação com as pretensões buscadas pelo Estado por meio da prestação do 

serviço. Sendo assim, compete à esfera da Federação que é titular do serviço o dever de 

instituir a política tarifária específica daquela atividade. Somente dessa forma poderá ser 

exercido de forma válida o poder de tomada de decisões que afetem diretamente as 

condições de prestação do serviço. 

 Observe-se que a Lei n. 8.987/95 apresenta um capítulo específico dedicado à 

“política tarifária” (artigos 9º a 13). Entretanto, os dispositivos lá previstos não encerram 

exaustivamente a matéria. Devem ser compreendidos como diretrizes gerais de política 

tarifária. Cada ente titular de um determinado serviço poderá adotar aquelas diretrizes ou 

ainda fixar outras que regerão o estabelecimento concreto das tarifas. Nem poderia ser 

diferente. O legislador nacional não poderia, a pretexto de editar normas gerais sobre 

política tarifária, excluir a competência do titular de cada serviço. 

 As tarifas, portanto, não são fixadas mediante um único critério. Há uma série de 

diretrizes estatais que devem ser levadas em conta na sua fixação, e que podem ser 

redirecionadas aos três objetivos acima mencionados. 

 

4.4. DUAS DECISÕES CENTRAIS NA INSTITUIÇÃO DE POLÍTICAS TARIFÁRIAS 

 

 83. O exercício de uma política tarifária, como toda política pública, enseja duas 

decisões fundamentais: (i) quem dela deve se beneficiar e (ii) quem paga pelos seus custos. 
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4.4.1. A eleição dos beneficiários: aplicação dos princípios da isonomia e da 

proporcionalidade 

 

 84. A eleição dos beneficiários de uma política tarifária depende diretamente dos 

objetivos que o Estado pretende alcançar. 

 Não cabe aqui examinar quais os vários critérios que poderiam justificar a eleição 

dos beneficiários de uma política tarifária. Primeiro, porque as possibilidades são diversas 

e dependem de cada caso concreto. Segundo, porque a fixação de critérios constitui 

questão de política pública – e o objetivo deste estudo não é examinar políticas públicas, 

mas a repercussão que o estabelecimento de uma política tarifária gera sobre a 

remuneração do concessionário. 

 Para os fins do presente estudo, entretanto, é importante destacar que o 

estabelecimento de diferenciações tarifárias deve observar os princípios da isonomia e da 

proporcionalidade. 

 84.1. O princípio da isonomia não significa que se deva despender o mesmo 

tratamento a todos os usuários. Na realidade, o princípio da isonomia admite tratamentos 

diferenciados, desde que fundados em distinções fáticas reais. A importância do princípio 

da isonomia na fixação de tarifas já foi examinada acima. 

 Aplicado às tarifas, o princípio da isonomia significa que são admissíveis distinções 

tarifárias desde que justificadas por critérios compatíveis com o ordenamento jurídico e 

com a realidade fática. Ou seja, a diferenciação de tarifas depende da existência de uma 

efetiva diferença no mundo fático entre as situações às quais se aplicará um tratamento 

diferenciado. Conforme destaca Marçal Justen Filho, “não basta a afirmativa da diferença, 

pois se impõe a sua comprovação”184. 

 Disso decorre que a instituição de diferenciações tarifárias incompatíveis com 

verdadeiras distinções no mundo fático viola diretamente o princípio da isonomia185. 

 84.2. Além do princípio da isonomia, as diferenciações tarifárias devem observar 

também o princípio da proporcionalidade. 

 Conforme ensina Humberto Ávila, a aplicação do princípio da proporcionalidade 

envolve o exame de três aspectos: (i) adequação entre o meio e o fim, (ii) necessidade da 

                                                 
184 Teoria Geral..., p. 375. 
185 De acordo com Bertrand du Marais: “La différenciation des tarifs de base doit être proportionnée aux 
objectifs poursuivis et doit maintenir un certain niveau de subventions croisées, afin de ne pas mettre en 
cause la viabilité des autres obligations de service public de la SNCF” (Droit Public de la Régulation 
Économique. Paris : Dalloz, 2004, p. 109-110). 
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medida que se pretende estabelecer e (iii) proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, 

proporcionalidade entre a importância da promoção do fim e a restrição que ela causa186. 

 A aplicação do princípio da proporcionalidade à política tarifária significa que as 

distinções tarifárias devem ser instituídas de forma proporcional e compatível com as 

efetivas diferenças no mundo fático. A constatação de uma diferença que justifique um 

tratamento distinto não pode servir de pretexto para a instituição de diferenciações 

tarifárias desproporcionais e arbitrárias. As distinções tarifárias devem ser proporcionais às 

diferenças verificadas. 

 Assim, diante de uma situação que em tese poderia dar ensejo a uma diferenciação 

de tarifas, o Estado, no exercício de sua política tarifária, deve observar os três postulados 

do princípio da proporcionalidade: primeiro, se a diferenciação tarifária é necessária para 

atingir a finalidade buscada; segundo, se a diferenciação constitui meio adequado para a 

realização de um fim pretendido; terceiro, se a instituição da diferenciação é importante a 

ponto de justificar a utilização de outro mecanismo que a compense (por exemplo, um 

subsídio interno ou externo à concessão). 

 A eleição dos beneficiários de uma política tarifária, portanto, é sujeita aos 

princípios da isonomia e da proporcionalidade. São diversas as soluções possíveis, que 

dependem do exame de cada caso concreto. 

 

4.4.2. O financiamento das políticas tarifárias 

 

 85. Resta analisar a outra questão relacionada à instituição de uma política tarifária, 

que diz respeito ao seu financiamento. 

 86. Qualquer política tarifária envolve a alocação de custos. 

                                                 
186 Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p. 152-161. Esclareça-se que, para o doutrinador, a proporcionalidade é um postulado, e não propriamente 
um princípio. Postulados normativos, segundo ele, são deveres estruturantes da aplicação de outras normas. 
Os postulados estruturam a aplicação de outras normas e, portanto, situam-se em um plano distinto. Desse 
modo, em um caso concreto, só elipticamente se pode dizer que houve violação ao postulado da 
proporcionalidade, uma vez que, a rigor, violadas são as normas – princípios e regras – que deixaram de ser 
devidamente aplicadas (op. cit., p. 121 e ss). Em suas palavras: “Os postulados normativos são normas 
imediatamente metódicas, que estruturam a interpretação e aplicação de princípios e regras mediante a 
exigência, mais ou menos específica, de relações entre elementos com base em critérios” (op. cit., p. 168). No 
presente estudo, contudo, a qualificação da proporcionalidade como princípio ou postulado não tem 
relevância prática. Importa apenas destacar que a política tarifária sempre deverá observar o princípio (ou 
postulado) da proporcionalidade. Assim, faz-se referência no texto ao princípio da proporcionalidade por ser 
a denominação mais comum. 
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 A instituição de uma tarifa reduzida para determinada situação ou para certa classe 

de usuários tem por pressuposto que o custo do atendimento dessa situação beneficiada 

seja repassado a um terceiro. Isso ocorre porque o serviço delegado é prestado da mesma 

maneira, havendo ou não a criação de distinções tarifárias como forma de proporcionar 

uma política pública. Em outras palavras, os custos de prestação do serviço não se alteram 

em função da instituição de benefícios tarifários. Assim, as reduções tarifárias derivadas de 

uma política pública do poder concedente necessariamente farão com que os custos 

derivados da prestação do serviço para a parcela de usuários beneficiados sejam 

compensados de outra forma. 

 A questão do financiamento das políticas tarifárias passa, portanto, pela 

problemática do custo dos direitos. 

 

4.4.2.1. A questão do custo dos direitos 

 

 86.1. Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, em obra específica sobre o tema, 

demonstram que todos os direitos têm um custo (“rights cost money”)187. Não só os 

direitos a prestações positivas do Estado (direitos de bem-estar), mas também os direitos 

negativos (como os clássicos direitos de propriedade e de liberdade contratual) envolvem o 

emprego de recursos orçamentários estatais188. 

 Disso decorre uma importante conclusão para a análise do tema da política tarifária. 

Se todos os direitos têm um custo, a instituição de direitos necessariamente envolve a 

alocação desses custos como medida imprescindível para a sua efetividade prática. 

 Como afirmam Stephen Holmes e Cass R. Sunstein: “A legal right exists, in reality, 

only when and if it has budgetary costs”189. 

 

                                                 
187 The Cost of Rights: why liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton & Company, 1999, p. 15 e ss. 
188 Basta verificar que o Estado aplica seus recursos, obtidos mediante a cobrança de tributos dos cidadãos, 
para proteger a propriedade privada e garantir a execução forçada de contratos. Assim, como nota José 
Casalta Nabais, a distinção entre direitos positivos e negativos não passa de ficção, que ilude pela sua 
simplicidade de compreensão (A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 5, n. 20, out./dez. 2007, p. 164-165). 
Os custos orçamentários dos chamados direitos negativos podem não ser tão evidentes, mas sua existência é 
inegável. 
189 The Cost..., p. 19. 
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 Note-se que a preocupação com os custos dos direitos não tem por objetivo 

estabelecer obstáculos à sua instituição ou efetivação. A questão deve ser vista sob outra 

óptica, de certo modo inversa. Deter-se sobre a questão do custo dos direitos não significa 

negar vigência a esses direitos, mas preocupar-se com a sua concretização. Afinal, os 

direitos ganham efetividade prática e se transformam em mais do que meras declarações ou 

intenções apenas se os custos que lhes são correspondentes forem assumidos por alguém. 

Nesse sentido, José Casalta Nabais defende que qualquer teoria que se proponha a dar 

efetividade aos direitos fundamentais deverá tomar a sério os custos que tais direitos 

desencadeiam190. Não se preocupar com os custos dos direitos seria ignorar os dolorosos, 

mas inescapáveis, tradeoffs envolvidos na questão191. 

 Além disso, a preocupação com os custos dos direitos envolve ponderações 

relacionadas à definição de prioridades pelo Estado. Isso porque, conforme será referido 

abaixo, os recursos que financiam a instituição de direitos são limitados, 

independentemente de qual seja a sua fonte. 

 Uma das mais incisivas e completas críticas à ausência de preocupação com os 

custos das gratuidades foi feita por Flávio Galdino. Segundo o doutrinador, a retórica em 

torno da gratuidade dos direitos é prejudicial “por ignorar ou desconsiderar – o que resulta 

no mesmo – os elevadíssimos custos subjacentes às prestações públicas necessárias à 

efetivação dos direitos fundamentais”. Para ele, em virtude da escassez de recursos 

estatais, “a opção pela proteção de um direito aparentemente ‘gratuito’ significa de modo 

direto e imediato o desprezo por outros (em princípio, não ‘gratuitos’)”. Tal contexto, 

aliado a uma multiplicação de direitos (que o doutrinador denomina de “promessas de 

direitos fundamentais irrealizáveis”) e de prestações públicas (igualmente irrealizáveis) 

conduz a três problemas: “(i) a desvalorização dos direitos mesmos (já se disse que se tudo 

é direito, nada mais é direito), (ii) à malfadada irresponsabilidade dos indivíduos e (iii) à 

injustiça social”192. 

 86.2. Não se chega aqui a defender o descabimento da instituição de direitos 

vulgarmente denominados de “gratuitos”. No que se refere às delegações de serviços de 

interesse coletivo, a instituição de benefícios tarifários (âmbito no qual se incluem as 

                                                 
190 A face…, p. 179. 
191 Para verificar o entendimento do autor sobre o tema, confira-se: SCHWIND, Rafael Wallbach. O custo 
dos direitos – o caso da gratuidade prevista no Estatuto do Idoso e a remuneração do concessionário de 
transporte urbano (comentário a acórdão do Supremo Tribunal Federal). Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 6, n. 21, p. 215-240, jan./mar. 2008. 
192 Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos: direitos não nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 325. 
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isenções) constitui importante instrumento de universalização, por tudo o que já foi 

exposto acima. O que se destaca aqui é que a ausência de preocupação com os custos das 

gratuidades é inadmissível. 

 A instituição de um benefício tarifário constitui claro exemplo de ato estatal que 

envolve custos evidentes e, por conseguinte, implica a necessidade de tomada de decisões 

acerca de sua alocação. Afinal, reduz-se o universo de usuários pagantes e, 

consequentemente, a perspectiva de remuneração do prestador, mas os custos globais de 

prestação do serviço não são reduzidos: continuam os mesmos ou podem até aumentar 

caso um benefício tarifário tenha por consequência o incentivo ao uso do serviço. Assim, 

surge a questão acerca de quem deve assumir esse custo. 

 

4.4.2.2. Os meios concretos de financiamento da política tarifária 

 

 87. Existem basicamente dois meios de financiamento de uma política tarifária – ou 

seja, duas formas de se compensar a diminuição de arrecadação derivada da fixação de 

tarifas por critérios que as afastam da denominada tarifa técnica. Trata-se dos 

financiamentos (i) interno e (ii) externo à delegação193. 

 

4.4.2.2.1. Financiamento interno (ou endógeno) à delegação 

 

 88. O primeiro modo de financiamento dos custos derivados de uma política 

tarifária corresponde à instituição de subsídios internos ou cruzados. 

 O subsídio interno ou cruzado consiste na oneração de determinado segmento com 

vistas à transferência dos recursos excedentes para outro, a fim de que o conjunto de 

pessoas beneficiadas possa pagar valores mais baixos. A oneração de outras categorias 

funciona, portanto, como fonte financiadora do déficit gerado pela instituição de tarifas que 

se afastam do que se poderia considerar como tarifa técnica. 

 A caracterização do segmento beneficiado e a definição daquele que sofrerá um 

incremento tarifário podem derivar de diversos fatores – tais como a natureza do consumo 

(por exemplo, residencial ou industrial), a situação econômica dos usuários, entre outros. A 

questão da definição dos beneficiários de uma política tarifária já foi examinada acima. A 
                                                 
193 A classificação das fontes de financiamento de uma delegação como endógenas ou exógenas ao serviço 
público é feita por Stéphane Bracconier (Droit..., p. 345-374). O doutrinador, nesse ponto, trata do 
financiamento à prestação do serviço, e não à instituição de uma política tarifária. Entretanto, a mesma 
classificação pode ser feita no tocante ao financiamento das políticas tarifárias, como se passa a expor. 
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variedade de critérios possíveis será demonstrada abaixo, no tópico relativo à fixação 

concreta de tarifas por critérios de política tarifária194. 

 Pode-se referir neste contexto também à prática da sobreprecificação, que consiste 

em cobrar tarifas mais elevadas em função não propriamente do usuário, mas da forma 

como é utilizado o serviço. É o que ocorre no estabelecimento de tarifas mais elevadas para 

os horários de pico na utilização do serviço, bem como na tarifação progressiva a partir de 

certos níveis de consumo195. 

 Para efeitos do presente estudo, a diferenciação entre subsídios cruzados e 

sobreprecificação é irrelevante. Isso porque ambas as práticas têm o mesmo efeito, que é a 

produção de recursos excedentes para o financiamento da estipulação de tarifas em função 

da política tarifária do poder concedente. Assim, ao se referir aos subsídios cruzados, 

inclua-se também a prática da sobreprecificação. 

 Outra forma de financiamento interno à delegação do serviço consiste na instituição 

de receitas marginais196. Pode-se permitir que o prestador explore determinadas atividades 

como forma de obter receitas marginais à concessão. Tais receitas revertem em parte à 

modicidade tarifária, ou seja, podem ser utilizadas para a redução das tarifas cobradas pela 

prestação do serviço delegado ao prestador. Entretanto, essa redução não precisa ser linear. 

Assim, a instituição de receitas marginais pode viabilizar a instituição de benefícios 

tarifários197. 

 A instituição de receitas marginais, portanto, pode apresentar um efeito econômico 

semelhante ao dos subsídios cruzados. Permite-se que as receitas obtidas sejam aplicadas 

para compensar os déficits derivados da instituição de benefícios tarifários. 

 O financiamento interno à delegação pode ocorrer também por meio da instituição 

de um fundo setorial composto por recursos provenientes de contribuições dos próprios 

prestadores. Nesse caso, é evidente que a obrigação de contribuir para o fundo constitui um 

                                                 
194 Diversos outros critérios podem ser estabelecidos, mediante a observância do que foi examinado no tópico 
relativo à definição dos beneficiários das políticas tarifárias. Conforme já mencionado, a instituição desses 
critérios constitui matéria relativa ao estudo das políticas públicas. O presente trabalho preocupa-se com os 
efeitos gerados à remuneração do concessionário, e não com a definição de políticas públicas. 
195 Também aqui foram mencionados apenas dois exemplos. Existem diversas outras hipóteses da 
sobreprecificação aqui referida, mas o que importa para o presente trabalho são os seus efeitos sobre a 
remuneração do prestador. 
196 A previsão de receitas marginais aqui está sendo tomada como uma forma de remuneração interna à 
delegação, no sentido de que se trata de recursos obtidos pelo próprio prestador, por meio da exploração de 
uma determinada atividade – ainda que diversa do serviço objeto da concessão. Se for tomado como 
parâmetro apenas o serviço delegado, a instituição de receitas marginais seria uma fonte exógena. De todo 
modo, trata-se de uma classificação realizada apenas para organizar a exposição.  
197 Essa hipótese será referida no estudo das tarifas sociais e será examinada com maior detalhamento no 
Capítulo V. 
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custo que é repassado pelo concessionário aos valores das tarifas ou aos preços cobrados 

pela utilização das atividades que geram receitas marginais. São os usuários, portanto, que 

arcam em última instância com os recursos que compõem o referido fundo. Recai-se, 

assim, na hipótese dos subsídios cruzados. 

 Note-se que a instituição de subsídios cruzados ocasiona uma distorção dos 

elementos econômicos envolvidos na prestação do serviço198. A remuneração obtida em 

cada um dos segmentos envolvidos é alterada artificialmente pelo Poder Público. Um 

segmento de pessoas paga um valor superior ao necessário para o custeio do serviço a si 

próprio, enquanto que o segmento beneficiado paga um valor aquém do que seria 

necessário para o recebimento da prestação199. Sem a criação dessa distorção, o serviço se 

tornaria proibitivo para determinados segmentos de usuários, não justificando nem mesmo 

o investimento do prestador para o atendimento dessas pessoas. Por esse ângulo, a criação 

de um subsídio contribui para diminuir as ineficiências por meio da redução da ociosidade 

da infraestrutura operada pelo prestador. 

 89. Diversas críticas podem ser dirigidas à instituição de subsídios internos à 

delegação de um serviço de interesse social. 

 O financiamento de uma política tarifária por meio de mecanismos internos à 

delegação restringe a noção de solidariedade social200. Isso porque, em vez de se recorrer 

às fontes de financiamento externas à concessão – que normalmente envolvem a obtenção 

de recursos por meio de mecanismos tributários incidentes sobre a população em geral –, 

opta-se por onerar uma parcela dos usuários, que constitui um grupo social mais restrito do 

que o dos contribuintes de tributos. Há, portanto, a aplicação da solidariedade social a um 

âmbito mais restrito de pessoas201. 

                                                 
198 CÂMARA, Jacintho Arruda. Tarifa..., p. 79.  
199 Admite-se, portanto, que uma parcela de usuários pague um valor de tarifa superior aos custos para o seu 
próprio atendimento. Nesse ponto, há distinção em relação ao que ocorre no direito francês. A Lei n. 98-657, 
de 29 de julho de 1998 (Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) estabelece o seguinte: “As 
tarifas dos serviços públicos administrativos de caráter facultativo podem ser fixadas em função do nível de 
renda dos usuários e do número de pessoas vivendo no domicílio. Os valores mais elevados assim fixados 
não podem ser superiores ao custo por usuário da prestação em questão. As taxas assim fixadas não fazem 
obstáculo ao igual acesso de todos os usuários ao serviço”. Admite-se, portanto, a diferenciação tarifária em 
nome de considerações de interesse geral, mas sob uma condição: que as tarifas mais elevadas permaneçam 
inferiores ao custo de funcionamento do serviço (LONG, Martine. La Tarification des Services Publics 
Locaux, p. 114). Essa condição prevista no direito francês reflete uma preocupação com a modicidade 
tarifária. Limita-se o recurso ao financiamento interno à concessão, ao mesmo tempo em que justifica o 
financiamento externo. No Brasil, apesar de não existir limitação em função do custo do atendimento ao 
usuário, o recurso aos subsídios internos à concessão deve ser limitado, sob pena de criação de distorções 
inadmissíveis às tarifas e de ofensa ao princípio da modicidade tarifária. 
200 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 378. 
201 Trata-se aqui do conflito de interesses que pode haver entre usuários e não usuários, examinado no início 
deste capítulo. 
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 Além disso, muitas vezes os usuários onerados pela instituição de tarifas mais 

elevadas não correspondem às pessoas que apresentam maior capacidade de pagamento. A 

quantidade de utilização do serviço não necessariamente deriva de uma posição econômica 

mais confortável dos usuários. 

 A instituição de subsídios cruzados também demanda uma quantidade de 

informações muito grande que precisa estar disponível ao poder concedente, especialmente 

no que se refere ao impacto que uma política tarifária ocasionará sobre o equilíbrio 

econômico-financeiro da delegação. Problemática semelhante acontece também com o 

financiamento externo à concessão, mas no caso da instituição de subsídios internos, há 

uma dificuldade adicional. Isso porque a oneração da tarifa sobre determinados usuários 

pode gerar a diminuição da demanda pelo serviço. Assim, a pretensão de aumento da 

remuneração do concessionário poderá resultar no efeito inverso, isto é, na redução da 

arrecadação justamente pelo fato de a tarifa se tornar proibitiva a parcela dos usuários 

atingidos pela oneração instituída pelo poder concedente. 

 É interessante observar que essa problemática deriva do fato de que os recursos dos 

usuários são limitados. A instituição de tarifas acima de certos limites, ainda que apenas 

em relação a uma parcela dos usuários, pode provocar uma redução da procura pelo 

serviço – com todas as implicações de ordem social daí decorrentes. A instituição de 

subsídios cruzados para financiar uma política tarifária, portanto, deve sopesar os impactos 

incidentes sobre a própria demanda pelo serviço, seja do ponto de vista do usuário, seja do 

ponto de vista dos objetivos sociais buscados com a prestação do serviço. Há uma espécie 

de “reserva do possível” aplicada aos subsídios cruzados, que encontra limites na 

capacidade econômica dos usuários. 

 90. Diversas outras críticas (muito mais de índole econômica do que propriamente 

jurídica202) podem ser feitas à instituição de subsídios cruzados. De todo modo, concorda-

se aqui com a ponderação de Jacintho Arruda Câmara de que a instituição de subsídios 

                                                 
202 Um dos maiores críticos à instituição de subsídios cruzados é Richard A. Posner. Em sua tese sobre os 
monopólios naturais, publicada ainda em 1969, o doutrinador tece fortes críticas aos subsídios cruzados 
(Natural Monopoly and its Regulation. Washington; CATO, 1999, p. 72-75). Entretanto, o próprio autor veio 
a admitir que várias críticas feitas à instituição de subsídios cruzados se aplicam também aos subsídios 
externos, que se valem normalmente da utilização de mecanismos tributários. Além disso, várias das críticas 
do doutrinador foram feitas à luz da forma como o direito norte-americano trata da prestação de serviços de 
interesse social (POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 7.ed. Chicago: Aspen, 2007, p. 381-382.) . 
O fato de os subsídios cruzados constituírem uma barreira de entrada no mercado de determinado serviço, 
por exemplo, não se aplica à maioria dos casos no Brasil, em que não há liberdade de entrada. Trata-se de 
mais um caso em que concepções econômicas e jurídicas estrangeiras não podem ser simplesmente 
transportadas para o estudo do direito brasileiro sem as necessárias adaptações críticas. 
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cruzados “não é, por si só, uma providência benéfica ou nociva ao interesse público. Seu 

emprego dependerá das circunstâncias especiais de prestação do serviço público”203. 

 O fato é que a instituição de subsídios cruzados encontra expresso respaldo na 

legislação. Trata-se de uma providência muitas vezes determinada pela regulação com 

vistas a ampliar o acesso a um serviço dotado de forte coeficiente social. 

 Em outras situações, contudo, há vedação expressa à instituição de subsídios 

internos à delegação. É o que ocorre em certos serviços prestados em regime de 

concorrência, como o de telecomunicações204. A instituição de subsídios cruzados em 

ambientes competitivos poderia afetar a competição, uma vez que instituiria condições 

diferenciadas entre os prestadores. 

 Além disso, a criação de subsídios cruzados pelo próprio prestador poderia ser 

utilizada como instrumento de concorrência desleal205. O prestador que ocupasse posição 

dominante no mercado poderia, por meio da criação de subsídios entre serviços ou entre 

usuários, reduzir artificialmente as tarifas, falseando a concorrência naquele mercado206. 

 Portanto, a instituição de subsídios internos a uma concessão deve examinar os 

efeitos anticoncorrenciais que podem derivar dessa prática. 

 A conclusão geral é a de que a instituição de subsídios cruzados constitui uma 

prática cabível, mas os seus efeitos econômicos e sociais devem ser sopesados pelo poder 

concedente. A sua adoção pressupõe a tomada de uma decisão consciente acerca da 

possibilidade de se onerar mais pesadamente determinados usuários – o que encontra 

limites na capacidade econômica dessas pessoas e nas finalidades sociais que 

eventualmente poderão ficar prejudicadas com a redução da busca pelo serviço em virtude 

da instituição de tarifas mais elevadas. 

 

4.4.2.2.2. Financiamento externo (ou exógeno) à delegação 
 
 91. O financiamento de uma política tarifária também pode se dar por meio do 

aporte de recursos públicos – externos, portanto, à delegação do serviço. 

                                                 
203 Tarifa..., p. 79. 
204 Note-se que o artigo 81 da Lei n. 9.472/97 admitiu o subsídio entre modalidades de serviços de 
telecomunicações ou entre segmentos de usuários apenas em caráter provisório, enquanto não fosse 
constituído o fundo de universalização previsto no inciso II do caput do mesmo artigo. 
205 O artigo 70, inciso I, da Lei n. 9.472/97 considera conduta anticoncorrencial a prática de subsídios 
cruzados, vedando-a, em princípio, como conduta de política comercial das prestadoras, bem como 
excluindo-a como fonte de recurso para a universalização dos serviços. Observe-se, contudo, que essa regra 
se destina a coibir condutas anticoncorrenciais do prestador, no exercício de sua política comercial. Não veda 
que uma política tarifária, pública por definição, utilize a prática de subsídios internos para a universalização 
do serviço. Nesse sentido: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As políticas..., p. 101.  
206 CÂMARA, Jacintho Arruda. Tarifa..., p. 82. 
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 Dessa forma, o Estado compensa o déficit de remuneração por meio do emprego de 

recursos públicos obtidos por meio da cobrança de tributos ou qualquer outra fonte de 

receitas (como, por exemplo, a exploração de um bem público). 

 Incluem-se nessa seara também os fundos setoriais compostos de recursos de 

origem estatal. Trata-se, afinal, do emprego de recursos públicos (ainda que vinculados a 

um fundo) para o custeio da instituição de uma política tarifária. 

 92. O emprego de subsídios estatais em uma delegação significa, em última 

instância, que o financiamento da política tarifária está sendo distribuído por toda a 

coletividade, por meio de mecanismos tributários (com ênfase na cobrança de impostos). 

Como os recursos são obtidos por mecanismos que empregam o princípio da capacidade 

contributiva, onera-se mais pesadamente as pessoas que em tese dispõem de maior 

capacidade para arcar com esses custos. Dessa forma, é possível contornar a problemática 

relacionada ao fato de que a quantidade de utilização do serviço não significa 

necessariamente uma maior capacidade econômica para arcar com tarifas mais elevadas. 

 Outra característica da instituição de subsídios estatais (em contraposição com os 

subsídios cruzados) consiste na ausência de repressão da demanda, em virtude justamente 

da desnecessidade de aumento da tarifa. Dessa forma, não há prejuízo às finalidades 

sociais buscadas com a prestação do serviço. 

 Entretanto, a instituição de um subsídio público tarifas exige uma avaliação anterior 

de ordem política e social. Por conta da capacidade financeira limitada do Estado (reserva 

do possível), a instituição de um subsídio público pressupõe uma decisão consciente acerca 

de como alocar os recursos da forma mais eficaz para a consecução dos objetivos 

buscados. O emprego de um subsídio público significa que os recursos em questão não 

estão sendo utilizados para o subsídio de outros serviços delegados ou ainda para a 

prestação direta de outras atividades. Como essas outras atividades também apresentam 

forte coeficiente social – e igualmente dependem de recursos –, deve haver uma 

ponderação de interesses por parte do Estado. Por exemplo, deve-se definir se é mais 

eficiente subsidiar o pedágio em uma rodovia ou assegurar o transporte coletivo mais 

barato207. 

 

                                                 
207 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 386. Acerca das escolhas envolvidas na adoção de 
subsídios estatais no transporte coletivo, confira-se: MARCOS, Anabela Maria Bello da S. B. de Figueirero. 
O Financiamento dos Transportes Colectivos Urbanos: a escolha de uma estrutura tarifária adequada. 
Coimbra: Almedina, 2000, p. 160-169. 
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 Além disso, a instituição de subsídios públicos por vezes não é acompanhada de 

mecanismos de controle social eficientes. Os recursos que deveriam ser direcionados pelo 

Estado ao subsídio de determinado serviço acabam sendo aplicados em outras atividades 

após ingressar nos cofres públicos. Nesse ponto, o custeio interno à delegação por meio de 

tarifas redistributivas é mais eficiente por impedir a utilização de recursos para outro fim. 

 É importante destacar, contudo, que a Lei n. 11.079/2004 introduziu mecanismos 

de vinculação de recursos públicos que se destinam a permitir um maior controle do 

emprego desses recursos concessões. As concessões patrocinadas, que envolvem o custeio 

parcial de uma atividade pelo Poder Público com a garantia da instituição de um fundo que 

poderá ser acionado caso tais recursos não sejam aplicados conforme previsto, pode 

constituir um importante meio de subsídio externo às delegações de serviços de interesse 

social208.   

 

4.4.2.3. A responsabilidade do Estado pela instituição de benefícios tarifários 

 

 93. Ainda no que se refere aos custos, é importante destacar que o exercício da 

política tarifária incumbe ao Estado – e não, obviamente, ao prestador do serviço. Trata-se 

do exercício de uma política pública, de competência do poder concedente. 

 A política tarifária se diferencia, portanto, da política comercial que em certos casos 

pode ser adotada pelo concessionário, quando se está diante de uma situação de 

flexibilidade tarifária – conforme será demonstrado no Capítulo III. 

 94. Por esse motivo, o Estado é o responsável pelas medidas tomadas com vistas à 

execução da política tarifária por ele determinada. Isso significa que eventuais prejuízos à 

prestação do serviço devem ser corrigidos e compensados pelo Estado. A situação é 

reconduzível à responsabilização do Poder Público pelo fato da Administração209. 

 A instituição de medidas de política tarifária nunca poderá afetar o equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão. A redução da tarifa cobrada de um segmento de 

usuários ou qualquer outra medida estatal que influencie a remuneração do prestador 

(como, por exemplo, alterações na forma de cobrança) deve ser compensada 

simultaneamente com a adoção de medidas que recomponham o equilíbrio da concessão. A 
                                                 
208 As concessões patrocinadas e a remuneração do concessionário pelo poder concedente, como um todo, 
serão examinadas com maior detalhamento no Capítulo IV. 
209 Compreende-se fato da Administração qualquer conduta ou comportamento da Administração que, como 
parte numa relação contratual, afeta a equação econômico-financeira da avença. Distingue-se do fato do 
príncipe, que envolve medidas de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato. Para uma 
explicação da distinção: DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito..., p. 279-280. 
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própria lei que instituir um benefício tarifário terá de indicar a origem dos recursos que 

compensarão o prestador ou terá de revisar a estrutura tarifária a fim de que o 

concessionário não tenha sua remuneração prejudicada – sob pena de ineficácia do 

benefício criado. 

 É o que determina o artigo 35 da Lei n. 9.074/95: “A estipulação de novos 

benefícios tarifários pelo poder concedente fica condicionada à previsão, em lei, da origem 

dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou 

permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato”. 

 Note-se que essa compensação precisa ser concomitante à instituição do benefício 

tarifário. Não pode ser remetida a momento futuro. O poder concedente não pode obrigar o 

concessionário a arcar com uma perda de arrecadação, nem mesmo por tempo 

determinado. Nem poderia ser diferente. Afinal, os ganhos obtidos com a exploração do 

serviço são necessários para que o concessionário desempenhe as obrigações por ele 

assumidas de investimento na prestação do serviço. Além disso, tais ganhos podem ser 

dados em garantia para a obtenção de financiamentos (conforme estabelece o artigo 28-A 

da Lei n. 8.987/95). A ausência de recomposição concomitante do equilíbrio econômico-

financeiro poderia desestruturar toda a (normalmente complexa) engenharia financeira do 

empreendimento, prejudicando o concessionário e o próprio desempenho do serviço. 

 Nesse sentido, Gustavo Binembojm, com base no artigo 9º da Lei n. 8.987/95 e no 

artigo 35 da Lei n. 9.074/95, defende que “o uso do advérbio ‘concomitantemente’ e do 

adjetivo ‘simultânea’ revela a intenção inequívoca do legislador de condicionar a eficácia 

da instituição do benefício à existência de efetivo mecanismo de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro”210. 

 

4.4.2.4. Necessidade de lei para a criação de benefícios tarifários e possibilidade de 

deslegificação 

 

 95. Além disso, a regra geral é de que a instituição de benefícios tarifários deve ser 

feita por lei, conforme determinado pelo artigo 35 da Lei n. 9.074/95. A própria lei que 

                                                 
210 Isenções e descontos tarifários de caráter assistencial em serviços públicos concedidos: requisitos de 
validade e eficácia. In: _____. Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 390. Segundo o doutrinador, o artigo 40 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) é ineficaz 
justamente por não prever simultaneamente a fonte de recursos para o reequilíbrio das concessões (op. cit., p. 
411-416). 
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institui o benefício deve indicar a fonte de recursos para que haja a manutenção da equação 

econômico-financeira. 

 96. Entretanto, leis específicas podem afastar a incidência desse dispositivo e 

permitir que os benefícios tarifários sejam instituídos por atos infralegais. É o que ocorre, 

por exemplo, no setor de telecomunicações, com a Lei n. 9.472/97, que permite a 

instituição de benefícios tarifários por meio de ato infralegal, tendo sido delegada ao Poder 

Executivo a definição da fonte de custeio – com base no artigo 210 da Lei. Trata-se, como 

observa Floriano de Azevedo Marques Neto, de uma hipótese de deslegificação211. 

 A criação de benefícios tarifários por meio de ato infralegal insere-se, portanto, 

numa “tendência” do Estado a conceder amplos poderes normativos à Administração 

Pública, o que, segundo Luís Roberto Barroso, depende que o legislador “ofereça 

parâmetros adequados e suficientes para a atuação normativa”212. 

 Note-se, contudo, que não há qualquer inconstitucionalidade nesse fenômeno de 

deslegificação. Conforme observa Alexandre Santos de Aragão, não há propriamente uma 

transferência de poderes legislativos, mas apenas a adoção “pelo próprio legislador, de uma 

política legislativa pela qual transfere a uma outra sede normativa a regulação de 

determinada matéria. E, com efeito, se este tem poder para revogar uma lei anterior, por 

que não o teria para, simplesmente, rebaixar o seu grau hierárquico?”213. 

                                                 
211 As políticas..., p. 97. Segundo Eduardo García de Enterría, a deslegificação (ou deslegalização) consiste 
na operação efetuada por uma lei que, sem entrar na regulação material do tema, até então regulado por uma 
lei precedente, abre tal assunto à disponibilidade do poder regulamentar da Administração (Legislación 
Delegada, Potestad Reglamentaria y Control Judicial. 3.ed. Madrid: Civitas, 1998, p. 220-221). Assim, 
segundo o doutrinador, deixa de haver o “congelamento do grau hierárquico normativo” sobre aquela 
matéria, de modo que simples regulamentos poderão inovar e, portanto, revogar leis formais anteriores, o que 
não seria possível sem a “lei degradadora”. Trata-se, segundo Paulo Otero, de um “mecanismo de 
flexibilização administrativa da legalidade ou, se se preferir, de ampliação da pluralidade de intervenientes e 
de fontes reguladoras de uma determinada matéria (Legalidade e Administração Pública: o sentido da 
vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 901). 
212 Apontamentos sobre o princípio da legalidade (delegações legislativas, poder regulamentar e repartição 
constitucional das competências legislativas). In: _____. Temas de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 187. A mesma advertência faz Robertônio Santos Pessoa, ao defender que não é possível 
que “a disciplina normativa produzida pela lei seja tão sumária que sua complementação possa conduzir a um 
resultado qualquer. Preocupada com a proliferação de leis de baixíssima densidade normativa, a doutrina 
construiu o conceito de conteúdo essencial (contenu essentiel, Wesentlichkeitsteorie). Tais leis devem 
expressar, na lição de GARCÍA DE ENTERRÍA, uma diretiva legislativa precisa, sem supor uma cessão 
formal ou em branco de poder normativo” (Administração e Regulação. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 
145). 
213 Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 423. Diogo de Figueiredo Moreira Neto inclusive identifica diversas manifestações de 
deslegalização na Constituição Federal brasileira (Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 165 e ss.). Em sentido contrário, Marçal Justen Filho defende que a “concepção da 
deslegalização ou delegificação não se afigura como aplicável ao Direito brasileiro. Ao menos, não há 
cabimento de produzir a transferência de competência normativa reservada constitucionalmente ao 
Legislativo para o Executivo” (O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 
2002, p. 495). 
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 Assim, estando-se diante de uma hipótese de deslegificação ou deslegalização, é 

admissível que o Poder Executivo – por exemplo, por meio da agência reguladora 

competente – estabeleça determinados benefícios tarifários e outras medidas concernentes 

ao exercício da política tarifária. Ressalve-se, contudo, que a possibilidade de tais medidas 

serem veiculadas por meio de ato infralegal não anula a garantia do equilíbrio econômico-

financeiro. Assim, o ato em questão deve estabelecer concomitantemente a medida 

necessária a que seja restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro. A rigor, não se deve 

falar nem mesmo em “restabelecimento” da equação, mas em sua manutenção, uma vez 

que a medida deve ser simultânea à instituição do benefício tarifário. 

 

4.5. A FIXAÇÃO CONCRETA DAS TARIFAS MEDIANTE CRITÉRIOS DE 

POLÍTICA TARIFÁRIA 

 

 97. Feita a análise de questões genéricas relacionadas aos critérios político-sociais 

de fixação de tarifas, deve-se iniciar o exame dos modos concretos em que isso ocorre. 

 O artigo 13 da Lei n. 8.987/95 estabelece que as tarifas poderão ser diferenciadas 

em função das “características técnicas” e dos “custos específicos” provenientes do 

atendimento aos distintos segmentos de usuários. Preveem-se, portanto, dois critérios 

possíveis de diferenciação tarifária. 

 Entretanto, conforme mencionado acima, trata-se de uma previsão legal genérica, 

que não afasta a possibilidade de outras leis instituírem critérios diversos para a 

diferenciação das tarifas. 

 Assim, passa-se a tratar das hipóteses mais comuns de definição de tarifas por 

critérios de política tarifária. O exame desses casos demonstra mais concretamente toda a 

problemática acima exposta. 

 

 

4.5.1. A Tarifa Social 

 

 98. O termo “tarifa social” é utilizado para fazer referência às situações em que se 

promove a variação da tarifa em função da ausência de recursos do usuário. 

 Em muitos casos, há um universo de usuários que não dispõem de recursos 

suficientes para arcar com o pagamento de tarifas que remunerem adequadamente a 

prestação do serviço. Em tese, o Estado poderia simplesmente se despreocupar com a 
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situação dessas pessoas e entender que a impossibilidade econômica de utilizarem o 

serviço constituiria algo irrelevante. Entretanto, e com especial ênfase nos serviços mais 

essenciais, o acesso efetivo dos usuários às facilidades oferecidas não é algo irrelevante ao 

Estado. 

 O Poder Público tem o dever de criar condições para que o maior número de 

pessoas possa efetivamente se utilizar do serviço, muitas vezes essencial para a satisfação 

das necessidades humanas mais fundamentais. Trata-se, em última análise, de uma 

preocupação com a universalização do serviço. Não basta apenas garantir o acesso físico 

ao serviço. É preciso instituir condições nas quais ele seja efetivo e concreto. Somente 

dessa forma haverá realmente a universalização de determinado serviço. 

 Isso significa que a eventual impossibilidade econômica apresentada por 

determinado universo de usuários para arcar com os custos da prestação de um serviço tem 

de se resolver por meio da transferência desses encargos a outras pessoas, segundo 

instrumentos de solidariedade social, de modo que as pessoas desprovidas de riqueza não 

percam o acesso ao serviço. 

 A instituição de tarifas sociais é especialmente relevante nos serviços mais 

diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana e de uso mais generalizado – tais 

como o fornecimento de água encanada e energia elétrica. Nesses casos, a instituição de 

tarifas mais baratas para usuários de menor poder aquisitivo constitui um importante 

mecanismo de solidariedade social, erradicação da pobreza e redução das desigualdades 

sociais. Já nos serviços em que o conjunto de usuários é mais restrito – como na atividade 

de manutenção de rodovias –, a utilização de tarifas sociais é bem menos comum214. 

 99. Há uma série de questões envolvidas na fixação de tarifas em função da 

situação econômica dos usuários. É possível questionar os próprios critérios de 

identificação dos carentes que serão beneficiados pelas tarifas sociais. Também pode haver 

controvérsia a respeito dos limites para as tarifas mais reduzidas, uma vez que isso se 

reflete sobre aqueles que não são beneficiados pela redução. Afinal, em última instância, a 

instituição de tarifas sociais em favor de usuários que não deveriam fazer jus a esse 

benefício acaba por ofender o princípio da modicidade tarifária, uma vez que provoca o 

aumento da tarifa cobrada dos demais usuários em benefício de pessoas que, por uma série 

de motivos, não deveriam ser beneficiadas. 

                                                 
214 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria..., p. 193. 
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 Tais questões devem ser solucionadas em cada caso concreto, levando em conta 

diversos fatores, tais como a essencialidade do serviço, a dimensão da demanda reprimida, 

o impacto proibitivo ou restritivo sobre os não beneficiados, entre outros. A criação de 

tarifas sociais mediante critérios equivocados constitui medida inconstitucional. 

 100. Há, contudo, uma questão central no que diz respeito ao tema. A instituição de 

tarifas sociais significa que haverá, por certos usuários, a realização de pagamentos que 

serão insuficientes para compor o montante economicamente necessário para assegurar a 

rentabilidade da exploração. Essa diferença a menor na arrecadação deve ser compensada 

de outra forma. As soluções são aquelas apontadas acima, relativas ao financiamento 

endógeno ou exógeno à delegação. 

 A preocupação com a compensação da perda de arrecadação derivada das tarifas 

sociais adquire contornos relevantes quando se trata da prestação de um serviço em regime 

de delegação. É que, quando o serviço é prestado diretamente pelo Poder Público, não há 

problemas em que ele seja deficitário215. Em tal hipótese, esse déficit corresponderá a um 

investimento estatal na redução das desigualdades, que é precisamente uma das funções do 

próprio Estado. 

 Já nos casos em que o serviço é prestado em regime de delegação, a questão é 

diversa. O concessionário não pode ser obrigado a arcar com os efeitos econômicos 

derivados da cobrança de tarifas deficitárias. Afinal, ele presta o serviço não por 

benemerência, mas com a expectativa justa de obter um retorno financeiro positivo. Daí a 

necessidade de se estabelecer mecanismos que compensem a instituição das tarifas 

sociais216. 

 101. A instituição de tarifas diferenciadas em função da riqueza dos usuários é 

plenamente admissível no direito brasileiro. Segundo Marçal Justen Filho, a tarifa social 

equivale à aplicação do princípio da capacidade contributiva no âmbito da fixação de 

                                                 
215 Obviamente, a afirmação feita aqui comporta uma série de ponderações, que, todavia, não constituem 
objeto deste estudo. É evidente que o Estado deve se preocupar com o equilíbrio de suas contas. Trata-se de 
preocupação da maior importância, refletida de modo bastante incisivo na Lei Complementar n. 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal). Além disso, o Estado deve se preocupar com o impacto da arrecadação 
tributária. A possibilidade de aumentar a arrecadação não justifica a assunção de qualquer custo. De todo 
modo, isso não retira do Estado a possibilidade de prestar um serviço de interesse social que seja 
financeiramente deficitário. 
216 Até seria possível imputar o ônus da tarifa social ao concessionário. Neste caso, contudo, tal ônus 
representaria um custo, que integraria a tarifa dos demais usuários. E, por óbvio, a criação de tarifas sociais 
supervenientemente à concessão deveria ser objeto de reequilíbrio da equação econômico-financeira do 
contrato. É o que observa Cesar A. Guimarães Pereira: “Caso se resolvesse imputar ao concessionário o ônus 
da tarifa social, a situação final acabaria sendo reconduzida a uma das outras duas. Como se assegura a 
manutenção da equação econômico-financeira, o custo correspondente seria repassado às tarifas ou 
compensado de algum outro modo pelo poder concedente” (Usuários..., p. 378). 
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tarifas. Assim, tal como acontece com os tributos, também as tarifas podem ser fixadas de 

tal forma que os usuários mais abastados arquem com tarifas maiores. Com isso, o 

“excesso” arrecadado pode fazer frente à diminuição de arrecadação decorrente da fixação 

de tarifas sociais aos usuários de menor capacidade contributiva217. 

 Entretanto, o repasse dos efeitos econômicos da tarifa social para as tarifas 

cobradas dos demais usuários pode gerar sérias distorções – que já foram apontadas acima 

ao se tratar dos mecanismos de financiamento das políticas tarifárias. Em linhas gerais: (i) 

como nem todos os membros da comunidade são usuários do serviço – salvo se o serviço 

for absolutamente essencial, o repasse dos efeitos econômicos das tarifas sociais aos 

demais usuários não atingirá um universo tão amplo de pessoas em comparação com a 

instituição de um subsídio estatal; e (ii) ao se compensar a instituição de uma tarifa social 

com o aumento da tarifa cobrada dos demais usuários, isso significa que aqueles usuários 

que mais utilizam o serviço arcarão com um peso maior em comparação com aqueles que 

consomem menos o serviço prestado, mesmo que o consumo mais elevado não seja 

resultado de uma posição econômica mais privilegiada. Disso resulta que o repasse dos 

custos da tarifa social para os demais usuários, não beneficiados, pode produzir efeitos 

desvinculados da titularidade da riqueza218. 

 Por esses motivos, alguns doutrinadores defendem até mesmo a impossibilidade de 

se transferir os efeitos da tarifa social aos demais usuários. Cesar A. Guimarães Pereira, 

por exemplo, afirma o seguinte: “As tarifas sociais não devem ser compensadas por 

subsídios internos, mas por subsídios públicos oriundos de receitas gerais. Essa é a única 

das alternativas cogitáveis – ônus do concessionário, subsídio interno ou cruzado ou 

subsídio público – que atende integralmente aos princípios constitucionais aplicáveis 

(especialmente ao da capacidade contributiva)”219. 

 Essas possíveis distorções, todavia, não significam que seja impossível transferir os 

custos das tarifas sociais para os demais usuários. Significa apenas que há necessidade de 

autorização legislativa para tanto. 

 Essa questão é explicada por Marçal Justen Filho nos seguintes termos:  
É que a decisão sobre distribuição e redistribuição de riqueza depende da concordância dos titulares 
da riqueza. O princípio da legalidade destina-se, nesse campo, a evitar que o ocupante de cargo 

                                                 
217 Teoria Geral..., p. 376. 
218 Pode-se referir aqui ao serviço de transporte urbano de passageiros. O usuário que se utiliza mais desse 
serviço não é necessariamente o usuário dotado de maior riqueza. Ele se utiliza com maior frequência do 
serviço apenas porque dele necessita mais. Outros potenciais usuários, por serem mais abastados, não 
dependem do transporte público, uma vez que dispõem de outros meios de locomoção (veículos próprios, por 
exemplo) e, assim, utilizam-se menos do serviço. 
219 Usuários..., p. 377. 
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executivo valha-se da atividade administrativa para introduzir decisões políticas fundamentais. A 
instituição de tarifas sociais importa transferência de riquezas entre os usuários e não pode ser 
considerada como pura e simples atividade administrativa. Pressupõe a aprovação legislativa, 
instrumento pelo qual os representantes do povo manifestam sua concordância com soluções de 
reforma social. Caberá à lei autorizar essa solução e estabelecer os critérios fundamentais para sua 
aplicação220. 

  

 Portanto, é admissível a instituição de tarifas diferenciadas em função da situação 

econômica dos usuários, de modo que os valores cobrados dos usuários dotados de menor 

riqueza sejam subsidiados pelas tarifas cobradas dos demais, em um mecanismo 

semelhante ao da capacidade contributiva existente no âmbito do direito tributário. Como, 

entretanto, esse efeito redistributivo de riqueza depende da concordância dos titulares da 

riqueza para ser válido, é necessária a sua instituição por lei221. 

 Bem por isso, até mesmo aqueles que discordam do repasse dos custos da tarifa 

social para os demais usuários reconhecem que, na realidade, esse mecanismo de subsídio 

interno é comum e normalmente chancelado pelo Poder Judiciário222. 

 102. Outra questão sensível na instituição de tarifas sociais diz respeito ao princípio 

da isonomia. 

 A criação de uma tarifa social traduz a aplicação de uma política que pretende 

beneficiar usuários menos favorecidos economicamente. Em outras palavras, concede-se 

um tratamento privilegiado a determinados grupos de usuários, e que não pode ser 

estendido a todos os demais usuários. Por isso, poder-se-ia apontar que a aplicação de 

tratamentos distintos a certos grupos de usuários ofenderia o princípio da isonomia. 

 Entretanto, questionamento dessa natureza jamais poderia ser aceito. 

 Afinal, conforme já examinado acima, o princípio da isonomia, corretamente 

compreendido, impede que se desfira a um usuário ou grupo de usuários condições 

desiguais de fruição dos serviços em comparação com outros usuários que estejam na 

mesma condição objetiva e sem que haja uma razão compatível com o interesse público 

para desigualá-los. Ou seja, o princípio da isonomia não exige que seja desferido 

exatamente o mesmo tratamento a todos os usuários. O princípio da isonomia admite a 

criação de distinções de tratamento, desde que por motivos válidos e pertinentes. 

 Nem poderia ser diferente, uma vez que a instituição de políticas sociais apresenta 

como condição necessária justamente a concessão de tratamentos diferenciados a certos 

                                                 
220 Teoria Geral..., p. 377. 
221 No caso, note-se que a admissão da deslegalização nessa seara representará o entendimento de que atos 
administrativos poderão fixar concretamente as diferenciações tarifárias, desde que autorizados por lei. 
222 É o caso, por exemplo, de Cesar A. Guimarães Pereira (Usuários..., p. 377). 
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grupos de pessoas, com o objetivo de se alterar a realidade econômica. Como observa 

Floriano de Azevedo Marques Neto: “Não existe política de redução de desigualdades 

pautada pelo tratamento uniforme, indistinto, indiscriminado entre os indivíduos. Não há 

nada mais regressivo (antidistributivo) e, portanto, contrário à redução de desigualdades 

que a noção colegial de isonomia”223. 

 Se a criação de tarifas sociais pressupõe a concessão de benefícios a certos grupos 

de usuários, é evidente que tais benefícios não podem ser estendidos aos demais usuários. 

Disso deriva (i) a impossibilidade de extensão das tarifas sociais aos usuários que não 

fazem jus ao benefício, bem como (ii) a necessidade de implantação de um controle acerca 

do cabimento da concessão do benefício em cada caso concreto. 

 103. Há ainda uma questão relacionada com as tarifas sociais que não costuma ser 

tratada pela doutrina. 

 É frequente mencionar que a diminuição de arrecadação derivada da fixação de 

tarifas sociais pode ser enfrentada por meio da instituição de subsídios estatais ou por meio 

da criação de estratificações tarifárias mediante subsídios internos. Entretanto, os efeitos 

econômicos das tarifas sociais podem em tese ser enfrentados ainda por um terceiro 

mecanismo, que é o da instituição de receitas marginais. Conforme será examinado em 

capítulo específico, as receitas marginais são instituídas em benefício da modicidade 

tarifária. A ideia é que a sua criação permita a ampliação da remuneração do prestador, de 

modo que seja possível a redução das tarifas224. 

 Essa redução de tarifas derivada da instituição de fontes de receitas marginais, 

entretanto, não precisará atingir indistintamente todo o universo de usuários. É plenamente 

possível que ela beneficie um conjunto mais restrito de usuários, tais como aqueles de 

menor poder aquisitivo. A menção do artigo 11 da Lei n. 8.987/95 à modicidade tarifária 

não significa que deva haver uma redução necessariamente linear das tarifas. Uma redução 

linear, isto é, que atinja todos os usuários da mesma forma em termos absolutos, pode até 

mesmo ser irrisória. É o que ocorre nos casos em que as receitas marginais não são muito 

significativas ou o universo total de usuários seja muito extenso. 

 Assim, a perda de arrecadação derivada da criação de uma tarifa social pode ser 

compensada com a instituição de fontes de receitas marginais (e vice-versa, ou seja, a 
                                                 
223 As políticas..., p. 86. 
224 A questão, na realidade, é bastante complexa. No capítulo relativo ao tema (Capítulo V deste estudo), 
defende-se a necessidade de haver um compartilhamento dos benefícios com o concessionário, sob pena de 
não haver nenhum incentivo à instituição de fontes de receitas marginais. Além disso, entende-se possível 
estabelecer em uma concessão que a arrecadação que o delegatário lograr obter com a instituição de fontes de 
receitas marginais reverta integralmente em seu benefício – ou seja, constitua um risco do concessionário.  
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instituição de receitas marginais pode viabilizar a criação de tarifas sociais). Essa hipótese 

simultaneamente beneficia a modicidade tarifária (ainda que de modo não linear) e 

propicia a fixação de tarifas diferenciadas em função da “capacidade contributiva” dos 

usuários, segundo critérios de solidariedade social. 

 104. Por fim, é necessário fazer uma observação acerca do modo como se manifesta 

a fixação de uma tarifa social. 

 Em princípio, a criação de tarifas sociais significa a instituição de uma tarifa mais 

reduzida da qual poderão se valer os usuários de baixa renda. Entretanto, a instituição de 

uma tarifa social pode se operacionalizar por outras formas que não necessariamente a 

criação de uma tarifa menos elevada. Refere-se aqui aos “planos tarifários sociais”. 

 A instituição de “planos tarifários sociais” é comum nos serviços prestados de 

forma contínua – cuja fruição não se esgota em um único ato e nos quais as cobranças são 

feitas periodicamente. É o caso do serviço de telefonia, por exemplo. Nesse tipo de serviço, 

a instituição do que aqui se denomina “tarifa social” não significa necessariamente a 

criação de uma tarifa mais baixa. Pode consistir na criação de um “plano tarifário social”, 

ou seja, uma forma de tarifação mais adequada ao modo como os segmentos de baixa 

renda se utilizam do serviço: com uma tarifa básica menor à que é cobrada das outras 

classes de usuários, franquia menor de minutos mensais, valores um pouco mais elevados 

para os minutos que ultrapassarem o tempo da franquia e ausência de algumas facilidades 

adicionais que não são essenciais225. 

 O “plano tarifário social”, portanto, consiste na prestação de um serviço voltado à 

satisfação de necessidades mais essenciais. A forma de cobrança tende a resultar em tarifas 

nominalmente mais baixas se o usuário se utilizar do serviço da forma esperada. 

 Além disso, deve haver um controle acerca do atendimento dos requisitos 

necessários à obtenção do “plano tarifário social”. Justamente pelo caráter 

“discriminatório” das tarifas sociais, os usuários não beneficiados não poderão invocar 

ofensa à isonomia como argumento para terem acesso ao plano mais benéfico. Por se tratar 

de uma forma subsidiada de prestação do serviço, ainda que não envolva algumas 

facilidades supérfluas, é vedado que segmentos de usuários que não se enquadrem na 

classe de baixa renda tenham acesso a essa forma de cobrança. 

 

 

                                                 
225 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As políticas..., p. 75. 
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4.5.2. Tarifas com efeito arrecadatório em benefício do poder concedente 

 

 105. Por vezes, a tarifa é fixada de tal forma que uma parcela do seu valor é 

apropriada pelo poder concedente. Nesses casos, a tarifa se destina não apenas a custear a 

prestação do serviço, mas também a ampliar a arrecadação estatal. Daí a denominação de 

“tarifas com efeito arrecadatório em benefício do poder concedente”. 

 A existência de tarifas com esse efeito deriva do fato de que o poder concedente 

identificou a cobrança de tarifas pelo concessionário como uma forma de ampliar a própria 

arrecadação estatal. Não bastassem os mecanismos tributários, o Estado passou a prever na 

tarifa a inclusão de determinados custos que são revertidos ao poder concedente, e não ao 

concessionário. 

 Um exemplo disso pode ser verificado na concessão de rodovias, em que muitas 

vezes se prevê que uma parcela da tarifa cobrada dos usuários seja revertida ao Estado a 

fim de que haja a manutenção e ampliação da malha viária não concedida à iniciativa 

privada. 

 Há também outra hipótese ainda mais difundida e que, em última análise, 

igualmente corresponde à existência de tarifa com efeito arrecadatório em favor do Estado. 

Trata-se das situações em que o concessionário deve pagar um valor pela outorga. Nesses 

casos, é evidente que o valor pago pela outorga representa um custo ao concessionário, que 

deve compensá-lo justamente na tarifa cobrada pela prestação do serviço. Seja havendo o 

pagamento pela outorga antes de firmado o contrato de concessão, seja ocorrendo o seu 

pagamento em parcelas no curso da prestação do serviço, o fato é que o valor que reverte 

ao Estado se reflete na tarifa cobrada dos usuários, que são, enfim, aqueles onerados por 

esse mecanismo. Essa hipótese, portanto, enquadra-se na situação aqui tratada de tarifas 

com efeito arrecadatório em favor do poder concedente. 

 106. A discussão relativa às tarifas com esse efeito arrecadatório é semelhante 

àquela travada no estudo das tarifas sociais, mas com implicações ainda mais sérias. 

 Nesse contexto, Marçal Justen Filho faz uma distinção interessante entre as tarifas 

sociais e as tarifas com efeito arrecadatório em favor do Estado. Segundo o doutrinador, a 

instituição de tarifas sociais resulta em uma redistribuição de riqueza interna à concessão, 

com o aumento dos custos enfrentados pelos usuários não beneficiados em favor daqueles 

que usufruem da tarifa social. Já nas tarifas com efeito arrecadatório em benefício do 

Estado – que o doutrinador denomina de “tarifas redistributivas de riqueza” –, há uma 

redistribuição de riqueza externa à concessão, uma vez que se trata de “promover a 
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transferência de recursos dos usuários para os não-usuários por meio do instrumento da 

concessão”226. 

 Falar em redistribuição de riqueza nesse contexto é trazer à discussão conceitos 

econômicos bastante complexos, que não integram o objeto deste estudo. De todo modo, é 

inegável a procedência desse raciocínio no ponto em que evidencia que os usuários de um 

serviço acabam custeando não somente a prestação do próprio serviço e o retorno do 

concessionário, como também uma parcela da própria arrecadação estatal. 

 A arrecadação de valores ao Estado por meio da cobrança de tarifas representa a 

criação de uma função anômala à tarifa. Afinal, os valores que revertem em benefício do 

poder concedente representam um custo que é repassado aos usuários, muito embora não 

tenha nenhuma relação com a prestação do serviço propriamente dita. Essa possibilidade 

pode ser questionada por vários ângulos. 

 A fixação de tarifas que tenham por objetivo a ampliação da arrecadação estatal 

pode ser contrária à própria modicidade tarifária e à necessidade de universalização do 

serviço. Por ampliar os custos que compõem a tarifa, esse objetivo arrecadatório anômalo 

em favor do poder concedente pode tornar a tarifa proibitiva, ao menos para uma parcela 

dos usuários. Com isso, amplia-se a ociosidade do serviço, o que constitui uma ineficiência 

em termos econômicos. 

 Somente essa breve observação já demonstra que a tarifa com efeito arrecadatório 

para o poder concedente envolve problemas sérios em termos do desenvolvimento da 

própria concessão. No mínimo, demanda-se bastante cautela, uma vez que a arrecadação 

de valores para o Estado não pode ser o objetivo central na fixação de tarifas. 

 107. Há, contudo, uma questão de outra ordem, que se põe até mesmo previamente 

a toda essa discussão. É que a reversão ao Estado de valores econômicos que integram a 

tarifa constitui uma forma de apropriação de riqueza dos usuários, o que só poderia ocorrer 

por meio de mecanismos tributários. Os tributos, e não as tarifas, são o instrumento 

jurídico previsto na Constituição para que o Estado se aproprie de parcela da riqueza 

privada. Assim, entende-se que a utilização de um instrumento com vistas a se obter um 

resultado para o qual o Estado dispõe de outra via específica e mais adequada configura 

desvio de finalidade227. 

                                                 
226 Teoria Geral..., p. 378. 
227 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 378. No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
alerta que “essa ganância do poder público (por mais que sejam justificáveis seus objetivos para atender à 
situação de crise que enfrenta) caracteriza desvio de poder, já que não consentânea com o interesse público 
que deve ser tutelado pelo poder concedente nos contratos dessa natureza. O interesse público primário a ser 
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 Maria Sylvia Zanella Di Pietro critica com veemência a utilização de tarifas com o 

efeito de se obter lucros ao poder concedente. Segundo a doutrinadora, caso demonstrada a 

sua inclusão no cálculo da tarifa, a cobrança de valores pelo poder concedente ao longo da 

concessão é inconstitucional. Isso porque representa a cobrança de um tributo disfarçado, 

sem o atendimento aos princípios que regem a arrecadação tributária. Nas palavras da 

doutrinadora: 
Essa forma de pagamento do valor da oferta, desde que demonstrada sua inclusão no cálculo da 
tarifa, padece do vício de inconstitucionalidade, por revestir verdadeira natureza de tributo, já que o 
montante assim obtido pelo poder concedente não se destina a remunerar o serviço objeto da 
concessão, mas entra nos cofres públicos da mesma forma que as receitas provenientes dos 
impostos. Trata-se de verdadeiro tributo embutido no valor da tarifa, com a agravante de que, para 
sua instituição, não são observados os princípios constitucionais que regem a instituição de tributos, 
em especial o da legalidade tributária228. 

 

 Outra parcela da doutrina, mesmo criticando a utilização das tarifas como forma de 

se obter arrecadação de recursos em favor do Estado, admite essa possibilidade, desde que 

seja prevista em lei229. Reputa-se que a previsão em lei constitui concordância da vontade 

popular com a obtenção de receitas públicas por outras vias, tais como a cobrança de 

tarifas. Assim, cabe à lei dimensionar a extensão dos encargos que serão suportados pelos 

usuários, bem como prever eventual distinção de tratamento entre eles. 

 108. Entende-se aqui que a utilização das tarifas para se arrecadar valores em favor 

do poder concedente não pode se sobrepor aos princípios da modicidade tarifária e da 

universalização do serviço. 

 De todo modo, é forçoso reconhecer que não existe uma vedação no ordenamento à 

utilização de tarifas que tenham como um de seus efeitos a arrecadação de valores em 

favor do Estado. Aliás, a cobrança de um valor pela outorga de um serviço – que, como 

visto, insere-se no contexto de tarifas com efeito arrecadatório em favor do Estado – conta 

inclusive com respaldo na legislação. Trata-se de hipótese prevista no artigo 15, inciso II, 

da Lei n. 8.987/95, que prevê como critério de julgamento na licitação o oferecimento da 

maior oferta pela outorga do serviço. 

 Isso, todavia, não dispensa o Estado de observar em cada concessão os efeitos 

concretos da inclusão de custos anômalos nas tarifas. Em muitos casos – talvez até mesmo 

                                                                                                                                                    
tutelado pelo Estado é o interesse da coletividade e não o interesse do erário. A participação do poder 
concedente nos lucros proporcionados pela concessão desvirtua a própria natureza da tarifa, já que nela se 
embutem valores que nada têm a ver com a retribuição pelo serviço prestado” (Parcerias..., p. 124). 
228 Parcerias..., p. 125. 
229 É o caso de Marçal Justen Filho (Teoria Geral..., p. 378). 
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na maioria deles –, a cobrança de tarifas com este efeito será inviável por ofender uma 

série de princípios que regem a política tarifária, em especial o da modicidade das tarifas. 

 A rigor, o Estado deveria se valer de mecanismos tributários para promover a 

arrecadação de recursos frente à sociedade, evitando a utilização anômala das tarifas. 

 

4.5.3. Tarifas regulatórias 

 

 109. Em certos casos, a fixação da tarifa é orientada a produzir uma indução de 

comportamento dos usuários quanto ao uso do serviço ou da infraestrutura. O valor 

atribuído à tarifa funciona como fator de estímulo ou desestímulo à utilização do serviço, 

de acordo com os fins buscados pela Administração. Denomina-se aqui esse mecanismo 

como “tarifa regulatória”230. 

 É o que ocorre nos serviços que dependem de bens escassos – como o 

abastecimento de água – ou cuja prestação encontra limites na capacidade instalada do 

sistema – como o fornecimento de energia elétrica. Nessas situações, o valor unitário 

consumido pelos usuários é elevado de modo progressivo em função da intensidade do 

consumo ou do momento em que se dá a utilização do serviço. 

 No caso do fornecimento de água, por se tratar de um bem escasso, admite-se a 

cobrança de tarifas progressivamente maiores em função do aumento do consumo. Busca-

se com isso uma utilização mais racional do serviço, estimulando os usuários a 

consumirem menos água, uma vez que a utilização irracional desse bem pode até mesmo 

inviabilizar a própria prestação futura do serviço. 

 Já no fornecimento de energia elétrica, preveem-se tarifas mais elevadas para os 

“horários de pico”, em que a utilização do serviço pelo conjunto de usuários é mais 

intensa. Isso ocorre porque o sistema possui uma capacidade limite de operação. Ainda que 

fosse possível em tese produzir maior volume de energia elétrica, isso dependeria da 

ampliação das fontes geradoras em relação à situação existente naquele momento. Assim, a 

fixação de tarifas mais elevadas nos “horários de pico” promove o reequilíbrio entre 

                                                 
230 Utiliza-se aqui a expressão “tarifa regulatória” para destacar o fato de que o preço é fixado como forma de 
regular o comportamento dos usuários. Entretanto, reconhece-se que todo preço, público ou privado, 
apresenta em certa medida uma feição “regulatória”. Um agente econômico qualquer, atuando no mercado, 
pode estabelecer preços por meio dos quais pretenda incentivar os consumidores a utilizar determinado 
produto em vez de outro. É o que ocorre, por exemplo, ao se introduzir um novo produto no mercado, quando 
o produtor normalmente estabelece preços mais baixos a fim de incentivar os consumidores a 
experimentarem esse novo produto. Não havendo abuso de poder econômico ou prática anticoncorrencial 
vedada pela ordenamento, é possível que um agente econômico fixe preços com objetivo indutor do 
comportamento dos consumidores. 
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demanda e capacidade do sistema, promovendo uma utilização mais eficiente – ou seja, 

diminuindo a ociosidade dos períodos de menor demanda e maximizando o uso do 

potencial de produção em todos os horários. 

 A fixação da tarifa, portanto, pode ter um efeito que aqui se denomina de 

“regulatório”, uma vez que se pretende induzir os usuários a um determinado 

comportamento. Esta não deixa de ser outra função “anômala” da tarifa, já que a fixação 

do seu valor econômico não está necessariamente ligada ao custo da prestação do serviço. 

 Trata-se de mecanismo pelo qual se põe em prática a função promocional do 

direito231. Em lugar de se impor uma vedação ao consumo (racionamento), prevê-se apenas 

o agravamento da tarifa para quem consome mais intensamente o serviço. Por configurar 

mecanismo de promoção de um determinado comportamento, Marçal Justen Filho 

denomina as tarifas nessa situação de “tarifas extrafiscais”, em virtude da semelhança com 

a extrafiscalidade do direito tributário, que consiste na previsão de tributos com objetivo 

indutor de determinados comportamentos232. 

 110. A validade da previsão de tarifas com essa feição regulatória já foi declarada 

pelo Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu na ação declaratória de constitucionalidade n. 

9-6, julgada procedente pela maioria de votos do Plenário, em 13 de dezembro de 2001. O 

caso tratava da constitucionalidade da medida provisória que instituiu o Programa 

Emergencial de Redução de Consumo de Energia Elétrica. A ementa do acórdão é bastante 

detalhada e sintetiza com precisão a problemática relativa às tarifas regulatórias: 
O valor arrecadado como tarifa especial ou sobretarifa imposta ao consumo de energia elétrica 
acima das metas estabelecidas pela Medida Provisória em exame será utilizado para custear 
despesas adicionais, decorrentes da implementação do próprio plano de racionamento, além de 
beneficiar os consumidores mais poupadores, que serão merecedores de bônus. Este acréscimo não 
descaracteriza a tarifa como tal, tratando-se de um mecanismo que permite a continuidade da 
prestação do serviço, com a captação de recursos que têm como destinatários os 
fornecedores/concessionários do serviço. Implementação, em momento de escassez da oferta de 
serviço, de política tarifária, por meio de regras com força de lei, conforme previsto no artigo 175, 
III, da Constituição Federal. 2. Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 
tendo em vista a preocupação com os direitos dos consumidores em geral, na adoção de medidas 
que permitam que todos continuem a utilizar-se, moderadamente, de uma energia que se apresenta 
incontestavelmente escassa. 3. Reconhecimento da necessidade de imposição de medidas como a 
suspensão do fornecimento de energia aos consumidores que se mostrarem insensíveis à necessidade 
do exercício da solidariedade social mínima, assegurada a notificação prévia (art. 14, § 4º, II) e a 
apreciação de casos excepcionais (art. 15, § 5º). 4. Ação declaratória de constitucionalidade cujo 
pedido se julga procedente233. 

 

                                                 
231 Acerca da função promocional do direito, confira-se: BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à Função: novos 
estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2007, p. 1-23. 
232 Teoria Geral..., p. 378. 
233 STF – ADC n. 9-6, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 13.12.2001, DJU 6.2.2002. 
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 Mais recentemente, em novembro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça 

consolidou esse entendimento ao editar a Súmula n. 407, que recebeu a seguinte redação: 

“É legítima a cobrança de tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e 

as faixas de consumo”. 

 111. É incontestável a validade da previsão de tarifas com o efeito regulatório aqui 

tratado, ou seja, para incentivar o uso racional de um serviço público que depende de bens 

escassos. Com isso, busca-se evitar o uso indiscriminado a fim de manter a prestação do 

serviço por mais tempo. 

 Entretanto, devem ser observados alguns parâmetros. 

 Primeiro, a adoção de tarifas orientadas a produzir uma modificação do 

comportamento dos usuários deve ser instituída por lei, por se tratar de uma situação que 

tem efeito sobre a distribuição de riqueza – salvo nas hipóteses de deslegificação. Em 

qualquer caso, entretanto, as minúcias de aplicação das tarifas regulatórias podem ser 

previstas em atos infralegais. 

 Segundo, a instituição de tarifas como instrumento de indução do comportamento 

dos usuários deve estar apoiada em critérios técnico-econômicos. Deve haver de fato uma 

escassez (ou ao menos uma tendência de escassez) de bens ou infraestruturas utilizadas na 

prestação do serviço para que se justifique a previsão de tarifas regulatórias. Por esse 

motivo, seria inadmissível prever uma diferenciação tarifária de tal ordem baseada na 

situação patrimonial dos usuários. As tarifas que aqui se denominam de regulatórias não se 

confundem com as tarifas sociais. Os objetivos de uma e de outra são diversos. Com a 

previsão de tarifas regulatórias, pretende-se induzir os usuários a um determinado 

comportamento, normalmente com vistas à utilização mais racional de um bem escasso. 

Como a riqueza dos usuários não tem necessariamente nenhuma relação com a utilização 

mais ou menos intensa do serviço, não se trata de critério que justifique a instituição de 

tarifas regulatórias. 

 Note-se, contudo, que a escassez de um bem não significa necessariamente a sua 

ausência absoluta. Admite-se também como escassez a situação em que seria possível 

prestar o serviço por outras formas que, entretanto, são mais custosas. É que, em certos 

casos, a prestação do serviço acima de determinada quantidade, ou ainda em certos 

horários, faz com que o custo da prestação do serviço seja maior. Isso ocorre porque se 
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ultrapassa a capacidade normal do sistema, sendo necessário acionar outras fontes, o que 

aumenta os custos da prestação do serviço234. 

 A simples existência dessas fontes adicionais já demonstra que não há uma escassez 

absoluta, mas ainda assim está presente a ideia de escassez, visto ser necessário o recurso a 

fontes adicionais, das quais o sistema não pode depender incondicionalmente. A previsão 

de tarifas mais altas para os horários de consumo mais intenso, e tarifas mais baixas para 

aqueles horários em que o consumo é mais reduzido, portanto, justifica-se também em face 

do custo maior que a energia em horário de pico representa235. Essa hipótese se enquadra 

com perfeição no artigo 13 da Lei n. 8.987/95, que permite a diferenciação de tarifas “em 

função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento 

aos distintos segmentos de usuários”. 

 Terceiro, a arrecadação obtida com o agravamento da tarifa deve reverter em favor 

do próprio serviço, promovendo-se investimentos na manutenção ou ampliação do sistema. 

Além disso, é admissível também que esses recursos sejam utilizados não necessariamente 

em investimentos, mas de outras formas que igualmente sejam úteis à manutenção do 

sistema. Reputa-se cabível, por exemplo, que uma parcela dos recursos obtidos com o 

agravamento das tarifas seja utilizada para viabilizar a concessão de bônus àqueles 

usuários que utilizarem menos o serviço, uma vez que essa medida também se destina a 

promover o equilíbrio entre a demanda e a capacidade do sistema236. 

 

4.5.4. Tarifas mínimas (ou tarifas básicas) 

 

 112. As tarifas mínimas (ou tarifas básicas) consistem na cobrança de um valor 

periódico mínimo dos usuários por conta da disponibilidade do serviço. Trata-se de 

sistemática de cobrança prevista em diversos serviços de interesse social, prestados tanto 

sob delegação como diretamente pelo Estado. 

 Existe uma razão para a fixação de um valor mínimo: a cobertura dos custos fixos 

gerados pela simples disponibilidade do serviço ao usuário, para que este possa utilizá-lo a 

qualquer momento. 

                                                 
234 Isso ocorre no fornecimento de energia elétrica, em que, ultrapassada determinada capacidade, é 
necessário acionar fontes adicionais de produção de energia, que são mais custosas do que as fontes 
tradicionais. 
235 FRÓES, Fernando. Infra-estrutura..., p. 559. 
236 FRÓES, Fernando. Infra-estrutura..., p. 560. 
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 A maioria dos serviços de interesse social depende de um sistema de prestação, ou 

seja, de uma infraestrutura que se encontra sob responsabilidade do prestador. Para que 

esse sistema seja mantido e possa ser acionado a qualquer momento pelo usuário, é 

imprescindível a permanente realização de investimentos e a adoção de uma série de 

providências, as quais envolvem certos custos para o delegatário. O prestador, portanto, 

enfrenta diversos custos fixos, que não são diretamente relacionados à efetiva utilização do 

serviço pelo usuário. 

 Se existem custos, é evidente que eles devem ser cobertos de alguma maneira. 

 Uma opção seria fixar a tarifa de acordo com o custo médio de prestação do 

serviço. 

 Entretanto, em vários serviços, opta-se pela cobrança de uma tarifa mínima, fixada 

em função do custo de disponibilidade do serviço. Essa tarifa mínima destina-se a 

amortizar os investimentos que foram necessários à implantação do serviço e manutenção 

da sua infraestrutura de prestação. Como existe uma economia de escala na prestação do 

serviço (ou seja, a prestação de unidades adicionais apresenta um custo marginal que é 

inferior ao custo médio), caso a tarifa correspondesse apenas ao custo da específica 

operação demandada pelo usuário, os investimentos realizados jamais seriam amortizados, 

e a concessão seria deficitária. 

 Assim, fixada uma tarifa mínima (tarifa básica) que seja indiferente à efetiva 

utilização do serviço, é possível que, a partir deste ponto, a tarifa cobrada seja 

progressivamente menos onerosa à medida que se eleva o consumo. 

 Na realidade, a tarifa mínima representa um subsídio interno ao serviço, de modo a 

possibilitar a cobrança pelo custo marginal. Isso porque o mecanismo da tarifa básica 

permite a amortização dos investimentos necessários à implantação do empreendimento. 

 Diante dessas circunstâncias, a cobrança de tarifa mínima é justa. Constitui uma 

solução que permite fazer frente ao custo da implantação das estruturas necessárias à 

prestação do serviço. 

 113. São frequentes, contudo, os questionamentos relativos às tarifas mínimas. A 

principal alegação contrária à possibilidade de cobrança de uma tarifa básica se baseia no 

princípio da “tarifa real” ou da “realidade das tarifas”. 

 Segundo Joana Paula Batista, esse princípio imporia uma “correspondência entre o 

que se cobra e o que é prestado e consumido pelo usuário do serviço público”237. Assim, tal 

                                                 
237 Remuneração..., p. 108. 
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princípio impediria a cobrança de tarifas com base em um consumo estimado, somente 

sendo possível a cobrança relativa a serviços efetivamente prestados e tendo em vista o 

efetivo consumo do usuário. 

 Com base nisso, Joana Paula Batista defende que “a fixação de consumo mínimo, 

prática utilizada para efeito da remuneração de serviços públicos, deve ser considerada 

abusiva, ensejando, diante da ausência de verificação do princípio da realidade tarifária, o 

seu afastamento, por via administrativa ou judicial”238. 

 Discorda-se aqui desse entendimento. Na verdade, o princípio da “tarifa real”, tal 

como enunciado, de certo modo até confirma a legitimidade da cobrança de uma tarifa 

mínima. Isso porque a mera disponibilidade do serviço gera custos que se destinam a 

atender todos os usuários, inclusive aqueles que não estão utilizando o serviço. O usuário 

que tem à sua disposição um serviço, ainda que dele não se utilize, está gerando custos e 

sendo beneficiado pela sua simples disponibilidade. 

 Um exemplo permite bem compreender a questão. Imagine-se um usuário do 

serviço de telefonia. Ainda que não efetue nenhuma ligação telefônica, ele está 

permanentemente conectado à rede operada pelo prestador. Pode ser contatado a qualquer 

momento por outros usuários e pode efetuar ligações quando desejar. A manutenção 

permanente desse usuário à rede, portanto, gera custos que são refletidos justamente na 

cobrança da tarifa mínima. 

 A legitimidade da cobrança da tarifa mínima, assim, é plenamente demonstrável. O 

usuário é beneficiado por ter um serviço à sua disposição. Do contrário, sequer teria 

requerido que o serviço estivesse disponível. Se esse benefício gera um custo ao prestador, 

é justa a cobrança relativa à disponibilidade do serviço. Aliás, em junho de 2008, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 356, que confirmou a legitimidade da 

cobrança de tarifas mínimas: “É legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços 

de telefonia fixa”. 

 Ainda que a Súmula n. 356 do STJ tenha tratado das tarifas mínimas apenas na 

telefonia fixa, é forçoso reconhecer que os mesmos motivos que justificam a sua cobrança 

nesse serviço se aplicam também a outros nos quais a simples disponibilidade ao usuário 

provoca custos que precisam ser cobertos de alguma forma. Assim, a aplicação da Súmula 

                                                 
238 Remuneração..., p. 108. 
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n. 356 do STJ pode ser estendida para os serviços de telefonia móvel, abastecimento de 

água, coleta de esgoto, fornecimento de energia elétrica, de gás canalizado, entre outros239. 

 114. Além dessa questão da simples disponibilidade do serviço, há ainda outra 

situação que também justifica a cobrança de tarifas mínimas. Trata-se do fato de que certos 

serviços são de uso complexo, ou seja, a sua fruição não se esgota no contato direto entre o 

usuário e o prestador. 

 A noção de serviços complexos é exposta por Gilles Jeannot. Segundo ele, há 

serviços simples, ou seja, que se exaurem no contato entre o prestador e o usuário, e 

serviços complexos, em que o agente que tem contato com o usuário é apenas um dos 

envolvidos na prestação do serviço240. 

 Tome-se como exemplo o serviço de coleta de lixo doméstico. A prestação do 

serviço não engloba somente a coleta propriamente dita do lixo no endereço do usuário. O 

prestador tem ainda que transportar o lixo ao local adequado e dar aos resíduos a 

destinação cabível. Essas prestações, que são permanentes, revelam uma situação em que o 

serviço é de uso complexo. A atuação que beneficia o usuário se dá não apenas em um 

contato direto com ele, como também por meio de uma série de prestações que, apesar de 

não serem diretamente relacionadas ao usuário, beneficiam-no. Não há propriamente o uso 

“potencial” do serviço, mas um uso efetivo, de caráter complexo. 

 Na realidade, na maior parte dos casos em que há um suposto uso potencial, o que 

existe é um uso complexo241. Além do serviço de coleta de lixo, enquadram-se nessa 

situação os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, entre outros. 

Nesses casos, existe uma prestação permanente e contínua das diversas atividades de 

responsabilidade do concessionário, ainda que uma parcela dessas atividades seja menos 

perceptível ao usuário. Justifica-se, assim, a cobrança de tarifas mínimas também nos 

serviços de uso complexo. 

                                                 
239 No caso da telefonia móvel, por exemplo, podem ser indicados os seguintes custos pela simples 
disponibilidade do serviço, independente do fato de o usuário realizar ou não chamadas: (i) custos de taxas do 
FISTEL (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – Lei n. 5.070/66), a serem recolhidos em função de 
cada aparelho habilitado pela operadora; (ii) custos pela utilização da rede para chamadas recebidas; (iii) 
despesas de interconexão; (iv) custos de amortização da rede e da infraestrutura preparadas para absorver as 
chamadas que podem ser originadas pelos usuários a qualquer momento; (v) custos de amortização da 
capacidade de call center preparada para ser acionada a qualquer instante; (vi) custos das despesas de 
funcionamento da operadora (despesas de pessoal, administrativas, de consultoria, entre outras); (vii) custos 
de amortização dos valores despendidos na captação de clientela (subsídio dos aparelhos, marketing, 
despesas das lojas, entre outros); (viii) custos de depreciação dos investimentos em softwares necessários 
para a operação do sistema; e (ix) custos dos serviços de emissão e envio de faturas. 
240 Les Usagers du Service Public. Paris: PUF, 1998, p. 15. 
241 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 405. 
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 115. Por fim, cumpre ressaltar que outras formas de cobrança equivalem-se ao 

estabelecimento de uma tarifa mínima. Refere-se aqui ao caso da validade dos créditos pré-

pagos existentes no serviço móvel pessoal. 

 A instituição de um prazo de validade para os créditos pré-pagos representa, em 

última análise, a cobrança de uma tarifa mínima. Afinal, se os créditos não tivessem 

qualquer prazo de validade, o usuário que os adquirisse teria à sua disposição o serviço em 

toda a sua plenitude, mas arcando com um valor irrisório frente ao custo necessário para 

essa disponibilidade. Basta pensar que esse usuário poderia ficar conectado à rede por um 

período ilimitado, mesmo sem adquirir créditos adicionais. Assim, os mesmos motivos que 

legitimam a cobrança de uma tarifa básica viabilizam a instituição de prazos de validade 

dos créditos pré-pagos. 

 Portanto, a cobrança de tarifas mínimas não se dá necessariamente de modo direto. 

Podem ser instituídos mecanismos de cobrança diferenciados que cheguem ao mesmo 

resultado. O importante é possibilitar a cobrança de valores que respondam pela 

disponibilidade do serviço ou façam frente aos custos de sua prestação complexa, a fim de 

que a concessão seja viável financeiramente. 

 

4.5.5. Outros mecanismos 

 

 116. Nos tópicos acima, tratou-se dos casos mais frequentes de tarifas diferenciadas 

em função de critérios estabelecidos pelo poder concedente. 

 Entretanto, a diferenciação de tarifas não é a única forma pela qual se externa a 

prática de uma política tarifária. Existe uma grande variedade de medidas que podem ser 

determinadas pelo poder concedente para que as tarifas atendam a determinados objetivos 

buscados pelo Estado. 

 Refira-se aqui a três mecanismos diversos. 

 

4.5.5.1. Tarifa única 

 

 117. Em diversas situações, a política tarifária se externa por meio da fixação de 

uma tarifa única para o atendimento de usuários em condições diferenciadas. 

 Trata-se de situações em que se cobra exatamente a mesma tarifa ainda que o 

atendimento a determinado grupo de usuários seja mais custoso do que aos demais. 
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 É o que ocorre normalmente no serviço de transporte coletivo urbano de 

passageiros, em que a tarifa paga pelo usuário é a mesma, independentemente do trecho 

trafegado ou do local de origem ou destino. Também é o que acontece, via de regra, nas 

concessões de rodovia, em que o usuário paga o mesmo valor de pedágio ainda que 

trafegue por uma extensão bem menor do que outros usuários – desde que, obviamente, 

dentro dos limites das mesmas praças de pedágio. 

 Note-se que não precisava ser assim. O poder concedente poderia estabelecer tarifas 

diferenciadas em função do custo do atendimento dos usuários, na forma do artigo 13 da 

Lei n. 8.987/95. Aquele que trafega por um trajeto maior, dirigindo-se a uma região mais 

afastada, em tese poderia pagar uma tarifa maior do que o usuário que utiliza o serviço por 

uma distância inferior242. 

 Assim, e com especial ênfase no sistema de transporte coletivo, opta-se pela 

cobrança de uma tarifa única por uma série de razões: facilitação do sistema de cobrança, 

incentivo à utilização do serviço aos usuários que moram em regiões mais afastadas e que 

normalmente têm um menor poder aquisitivo, entre outras. 

 A tarifa única, portanto, representa um mecanismo bastante comum de política 

tarifária. 

 Em termos econômicos, a tarifa única consiste na adoção de um subsídio interno à 

concessão. O usuário que trafega por uma distância menor paga uma tarifa 

proporcionalmente mais elevada, de modo que aqueles usuários que se localizam em 

regiões mais distantes possam pagar uma tarifa menos elevada do que aquela que seria 

estabelecida caso se considerasse exclusivamente o custo do atendimento243. 

 

4.5.5.2. Limitação de tempo de validade 

 

 118. Outro instrumento de política tarifária que se distingue da diferenciação de 

valores diz respeito à fixação de um limite temporal de validade. 

                                                 
242 A tarifação proporcional à distância envolve uma série de complexidades. Conforme destaca Anabela 
Maria Bello da S. B. de Figueiredo Marcos, “o recurso à tarificação à distância representa uma opção 
delicada, porquanto os transportes colectivos contribuem para o ordenamento do território e procuram tornar-
se atractivos em relação à viatura particular cujas diferenças de tarifa praticadas são susceptíveis de esbater 
determinados objectivos socialmente relevantes que caberia serem perseguidos. Designadamente, romper o 
isolamento das zonas afastadas graças a uma melhoria das comunicações e inserção dos seus habitantes” (O 
Financiamento..., p. 105). 
243 No caso das concessões de rodovias, poderia haver um controle nas entradas e saídas da rodovia, de modo 
que o usuário pagaria um valor calculado em função da extensão trafegada. Em princípio, seria um sistema 
mais justo e de implementação relativamente fácil – o que não ocorre no transporte coletivo urbano de 
passageiros.  
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 Admite-se que um bilhete pago pelo usuário tenha um limite de tempo de validade 

de modo a estimulá-lo a utilizar o serviço de uma maneira mais racional. 

 Aqui, novamente o exemplo mais comum se verifica no transporte coletivo urbano 

de passageiros. O usuário, ao pagar a tarifa, tem o direito a utilizar o serviço por um tempo 

específico (duas horas, por exemplo). Nesse tempo, utilizando o mesmo bilhete, o usuário 

pode sair de um veículo e ingressar em outro livremente. Busca-se com isso uma utilização 

mais racional do serviço, sem a necessidade de percorrer distâncias maiores até os 

terminais (que, em princípio, seriam os únicos locais em que a troca de veículo não seria 

objeto de uma nova cobrança)244. 

 Esse tipo de mecanismo exige uma série de medidas para evitar fraudes como, por 

exemplo, o compartilhamento do mesmo bilhete por várias pessoas. 

 

4.5.5.3. Previsão de cobranças múltiplas 

 

 119. Também constitui mecanismo de política tarifária a cobrança de bilhetes 

múltiplos (também conhecidos como “bilhetes fidelidade” ou “cartões fidelidade”). Nessa 

sistemática, o usuário que efetuar a aquisição de um bilhete que lhe permita utilizar o 

serviço por várias vezes pagará um valor proporcionalmente mais barato do que se 

adquirisse um bilhete que permitisse o uso do serviço uma única vez. 

 Trata-se de situação bastante comum no transporte urbano por meio de metrô. 

Busca-se com essa medida incentivar o usuário a utilizar o serviço. 

 Note-se que, por constituir uma medida de incentivo (e, em certo grau, até mesmo 

de fidelização do usuário), a previsão de cobranças múltiplas pode apresentar efeitos 

anticoncorrenciais. Afinal, o incentivo à utilização de um serviço constitui um desincentivo 

à utilização de outro serviço que disputa o mesmo mercado relevante. Esses efeitos em 

termos concorrenciais devem ser sopesados pelo poder concedente. Mas não significa que 

a instituição de cobranças múltiplas seja uma conduta abusiva. Pelo contrário, trata-se de 

medida possível e justificável tecnicamente. 

 

 

 
                                                 
244 Esse é o sistema utilizado no transporte coletivo do Município de São Paulo, em que o chamado “Bilhete 
Único” permite até quatro viagens no prazo de três horas em todas as linhas de ônibus, metrô e trens 
metropolitanos, sendo que o número de viagens e horas pode ser alterado, por exemplo, em domingos e 
feriados – Decretos Municipais n. 46.893, de 6.1.2006 e 49.426, de 22.4.2008. 
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5. TARIFA E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 120. Conforme já tratado acima, o princípio do equilíbrio econômico-financeiro 

constitui uma das diretrizes que orientam a fixação das tarifas em uma concessão. 

 A observância da equação econômico-financeira está na essência dos contratos 

administrativos tal como concebidos no direito brasileiro. Leva em consideração todos os 

aspectos da relação contratual (prazos, objeto, condições e local de execução, entre outros), 

traduzindo-se em uma equivalência razoável entre o conjunto de encargos assumidos pelo 

contratado e as retribuições que ele irá auferir ao longo da execução de suas obrigações. A 

fixação concreta da equação econômico-financeira depende diretamente, portanto, dos 

riscos específicos assumidos por cada uma das partes. 

 A manutenção da equivalência entre encargos assumidos e vantagens deve ocorrer 

durante toda a execução do contrato, conforme impõem a Constituição Federal (artigo 37, 

inciso XXI) e as leis que disciplinam os contratos administrativos (Lei n. 8.666/93, artigos 

57, § 1º, 58, §§ 1º e 2º, e 65, inciso II, alínea d; Lei n. 8.987/95, art. 9º, §§ 3º e 4º, entre 

diversas outras leis, inclusive de setores regulados específicos). 

 Daí a necessidade de procedimentos que alterem nominalmente a remuneração 

devida ao contratado, a fim de que haja a constante observância da equação econômico-

financeira da contratação no caso de aumento ou diminuição dos encargos assumidos pelo 

particular. 

 O estudo do equilíbrio econômico-financeiro ultrapassaria os limites a que se 

propõe o presente trabalho. Também a análise do instituto da revisão extrapolaria o objeto 

de exame, tendo em vista que a revisão contratual de uma concessão pode ocorrer de 

diversas maneiras, não apenas por meio da alteração da remuneração do prestador. 

 De todo modo, a remuneração por meio de tarifas tem especial ligação com o tema, 

na medida em que o seu valor nominal deve sofrer alterações ao longo da concessão de 

forma a garantir efetivamente a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Assim, 

nos tópicos abaixo, serão examinados os institutos do reajuste e da revisão sob o ponto de 

vista dos procedimentos para sua aplicação prática. 

 

5.1. OS INSTITUTOS DO REAJUSTE E DA REVISÃO TARIFÁRIA 

 

 121. Numa delegação, o recebimento de tarifas constitui uma das mais importantes 

fontes de remuneração do prestador – sendo por vezes a única. Por isso, o valor da tarifa é 
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um dos fatores que influenciam diretamente o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão. O recebimento de tarifas é uma das “vantagens” do concessionário e, para que 

haja correlação com os encargos assumidos pelo prestador, é necessária a modificação do 

seu valor nominal ao longo da execução do contrato. Isso se dá por meio do reajuste e da 

revisão. 

 122. É conhecida e bem compreendida pela doutrina e pela jurisprudência a 

distinção entre reajuste e revisão245. 

 O reajuste representa a atualização periódica246 de valores mediante critérios 

previstos de antemão pelo edital e aceitos pelos licitantes. Trata-se de um mecanismo de 

proteção contra variações inflacionárias. Para que não haja o desequilíbrio econômico-

financeiro de uma concessão, as tarifas previstas devem ser reajustadas periodicamente, 

mediante a aplicação de índices ou fórmulas preestabelecidas. 

 O reajuste, portanto, não altera a tarifa, mas apenas o valor que a exprime247. Como 

persistem os mesmos elementos levados em conta para o delineamento do equilíbrio da 

concessão, há apenas uma alteração nominal da tarifa para acompanhar na mesma 

proporção a modificação normal dos encargos retratada por um índice de inflação ou pela 

aplicação da fórmula de reajuste prevista contratualmente. 

 Já a revisão contratual consiste na ampla e minuciosa revisão da situação do 

prestador com a finalidade de se restabelecer a equação econômico-financeira que foi 

rompida em virtude de algum evento imprevisível248. 

 A revisão de um contrato de concessão pode levar à alteração do valor da tarifa, 

uma vez que ela corresponde justamente a uma das vantagens a que faz jus o prestador. No 

                                                 
245 Diversos autores tratam do tema. Confiram-se, de modo exemplificativo, os seguintes: CÂMARA, 
Jacintho Arruda. Tarifa..., p. 174 e ss.; JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 403 e ss.; BANDEIRA 
DE MELLO, Celso Antônio. Curso..., p. 724 e ss.; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito..., p. 638; 
ALMEIDA, Aline Paola Correa Braga Camara de. As Tarifas..., p. 182 e ss.; GARCIA, Flávio Amaral. 
Regulação Jurídica das Rodovias Concedidas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 184 e ss.. Na 
jurisprudência, confiram-se os seguintes precedentes, dentre tantos outros: STJ – REsp 730.568/SP, 2ª T., 
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 26.09.2007; STJ – AgRg no REsp 845.056/RJ, 1ª T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 
1º.10.2009, DJe 13.10.2009; TRF 4ª Região – Apelação nº 2006.70.00.030113-2, Rel. Des. Fed. Valdemar 
Capeletti, DJU 7.10.2008). 
246 Normalmente, a aplicação de reajustes se dá a cada ano. O artigo 3º da Lei n. 10.192/2001 estabelece que 
o reajuste não pode ser aplicado com periodicidade inferior a um ano, contado da data limite de apresentação 
da proposta na licitação. Portanto, admite-se que haja periodicidade maior, mas jamais inferior a um ano. 
Além disso, como o prazo em princípio será contado da data limite de apresentação da proposta, caso haja 
uma demora significativa na conclusão da licitação, poderá haver a necessidade de reajuste antes mesmo de 
haver um ano da assinatura do contrato. Pode ser necessário reajustar o valor já quando se firma o contrato, 
devido à perda inflacionária ocorrida entre a apresentação das propostas e a assinatura da avença. 
247 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso..., p. 730. 
248 Por evento imprevisível, incluam-se também as alterações unilaterais do contrato realizadas pela 
Administração. Neste caso, a criação ou supressão de encargos pela Administração deve ser acompanhada do 
aumento ou diminuição das vantagens, a fim de se preservar a equação econômico-financeira. 
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caso da revisão tarifária, portanto, diferentemente do que ocorre no reajuste, não há uma 

alteração da tarifa apenas para readequá-la às perdas inflacionárias ocorridas em 

determinado período. A revisão tarifária implica uma reavaliação do próprio valor original. 

 Reajuste e revisão, portanto, não se confundem. Ambos têm o mesmo objetivo, que 

é a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Contudo, o reajuste 

apenas atualiza periodicamente a tarifa de modo a manter o seu valor real – sem a 

necessidade de qualquer alteração contratual – enquanto que a revisão consiste em um 

procedimento mais complexo, que depende de fatos supervenientes inesperados que 

efetivamente afetem a equação econômico-financeira. 

 

5.2. DIFERENÇAS PROCEDIMENTAIS ENTRE REAJUSTE E REVISÃO E OS 

LIMITES INERENTES À APLICAÇÃO DE CADA UM DOS INSTITUTOS 

 

 123. Por conta das diferenças que guardam entre si, o reajuste e a revisão 

contratuais ocorrem por meio de procedimentos bastante diversos. 

 123.1. O reajuste tarifário geralmente é previsto de modo a permitir a sua aplicação 

periódica e automática dentro de determinado lapso temporal. Os contratos de concessão 

utilizam um índice (ou combinação de índices) de reajuste predeterminado, ou ainda uma 

fórmula especialmente definida para a avença, na qual se inserem os valores das variáveis 

para então se obter o índice de reajuste que deve ser aplicado. Normalmente, o 

concessionário apresenta esse cálculo ao poder concedente, que deve homologá-lo se 

estiver de acordo com as bases contratuais, ou determinar a sua correção caso haja algum 

erro. Trata-se, assim, de um procedimento bastante simplificado, que independe de juízos 

de conveniência ou da produção de dados pelas partes. Simplesmente se aplica uma 

solução matemática previamente estabelecida para se chegar ao valor reajustado da tarifa. 

 Conforme destaca Marçal Justen Filho, a previsão de reajustes contratuais 

“dispensa as partes de promover demorados levantamentos acerca dos fatos e de seus 

efeitos”249. A variação dos índices de reajuste divulgados por instituições idôneas ou 

obtidos por meio da aplicação da fórmula prevista em contrato produz uma espécie de 

“presunção absoluta de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro”250, que leva à 

obrigação de aplicação do reajuste tarifário. O concessionário não precisa demonstrar que a 

                                                 
249 Teoria Geral..., p. 403. 
250 Teoria Geral..., p. 403. 
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inflação indicada pelo índice contratualmente eleito efetivamente acarretou consequências 

econômicas ao contrato251. 

 Aliás, por ser dever da Administração a manutenção da equação econômico-

financeira, o reajuste pode ser determinado pelo poder concedente mesmo sem provocação 

do concessionário252. 

 123.2. A revisão contratual, de modo diverso, ocorre no âmbito de um processo 

administrativo especialmente instaurado para esse fim. Deve-se assegurar a produção de 

provas necessárias e, ao final, para que haja a revisão contratual, deve-se demonstrar que 

circunstâncias incontroláveis e inesperadas afetaram a equação econômico-financeira do 

contrato. 

 Logo, enquanto o procedimento de reajuste é bastante simplificado, o da revisão é 

mais complexo e demorado. 

 124. Por se tratar de institutos distintos, operacionalizados mediante procedimentos 

inconfundíveis, as razões de que o poder concedente pode se valer para uma decisão a 

respeito dos pleitos de reajuste e de revisão em nada se confundem. 

 Não é possível que o poder concedente se valha de argumentos relativos à revisão 

contratual para rejeitar a homologação de um reajuste. O exame do cálculo apresentado 

pelo concessionário deve se ater aos limites do reajuste. Em linhas gerais, o poder 

concedente deve verificar se o cálculo está correto e se o momento corresponde àquele 

previsto no contrato para a aplicação do reajuste. Não se pode argumentar, por exemplo, 

que as tarifas já seriam muito elevadas, ou que poderiam ser reduzidas no âmbito de outros 

procedimentos em curso nos quais se esteja buscando o reequilíbrio do contrato, ou ainda 

que os lucros do concessionário já seriam suficientes para a prestação do serviço. O 

levantamento de questões impertinentes apenas para recusar a homologação do reajuste 

constitui grave desvio de finalidade e ofensa à boa-fé. 

 Essa é a lição de Marçal Justen Filho. Segundo o doutrinador: “São freqüentes os 

casos em que o poder concedente, diante da ausência de argumento para indeferir o pleito 

de reajuste, vale-se de expediente entranhado de desvio de finalidade, consistente em 

produzir as provas mais disparatadas e formular diligências intermináveis, sobre questões 

                                                 
251 ALMEIDA, Aline Paola Correa Braga Camara de. As Tarifas..., p. 183. No mesmo sentido, Carlos Ari 
Sundfeld afirma que a homologação de cálculo de reajuste se traduz na “competência para simples 
verificação quanto à regularidade do exercício, pelo concessionário, de seu direito de reajustar” (A regulação 
de preços e tarifas dos serviços de telecomunicações. In: _____ (coord.). Direito Administrativo Econômico. 
1.ed. 2.tir. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 328). 
252 BITTENCOURT, Marcos Vinicius Corrêa. Controle das Concessões de Serviço Público. Belo Horizonte: 
Fórum, 2006, p. 153. 
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impertinentes. Tudo isso se destina a evitar o proferimento de decisão, caracterizando a 

frustração de direito garantido ao concessionário”253. 

 Portanto, ao apreciar o cálculo de reajuste apresentado pelo concessionário, o poder 

concedente deve se ater aos requisitos específicos do reajuste. Não pode se valer de 

alegações que seriam cabíveis apenas em um procedimento de revisão contratual. Em 

outras palavras: a aplicação de um reajuste contratual só pode ser rejeitada pelo poder 

concedente mediante motivos pertinentes ao reajuste, devidamente fundamentados. 

 125. A impertinência das razões expostas pela Administração para denegar a 

homologação de um reajuste pode inclusive ser reconhecida pelo Poder Judiciário, que, 

nesse caso, tem o poder de determinar o afastamento das razões e a aplicação do reajuste. 

 A determinação judicial de aplicação de um reajuste tarifário, portanto, não implica 

usurpação de competência própria da Administração. Trata-se do mero reconhecimento de 

que houve prévia violação do contrato de concessão pelo Poder Público. Conforme destaca 

Jacintho Arruda Câmara: 
Determinar a aplicação de um reajuste ou de revisão de tarifas, diante de um dado perfil regulatório, 
não pode ser compreendido como uma decisão que impeça à Administração (poder concedente) vir 
a alterá-lo unilateralmente em momento posterior. A decisão judicial que determine um aumento de 
tarifa pode ser cumprida, portanto, de modo direto, aumentando-se a tarifa, pura e simplesmente; ou 
indiretamente, com o emprego de competência regulamentar para alterar o regime tarifário ou de 
remuneração do concessionário (concedendo-lhe uma verba compensatória oriunda do orçamento 
público ou novas fontes de receita). Neste último caso, por óbvio, há necessidade de demonstração 
de que a medida alternativa proposta atende à determinação judicial, produzindo o reequilíbrio da 
equação econômico-financeira anteriormente desrespeitada254. 

 
 É claro que o poder concedente pode a qualquer momento reavaliar a concessão e 

decidir pela redução da tarifa. Trata-se de um poder inerente ao exercício da política 

tarifária. Essa prerrogativa do poder concedente pode ser exercida inclusive no momento 

em que, de acordo com o contrato de concessão, deveria ser aplicado o reajuste tarifário. 

 Entretanto, é necessário ter clara a noção de que não estará havendo uma pura e 

simples recusa de aplicação do reajuste por se reputar, por exemplo, que a tarifa já seria 

“muito elevada”. A decisão por não aplicar determinado reajuste consiste em uma revisão 

do contrato. Trata-se, na realidade, de uma redução da tarifa. Portanto, só pode ser tomada 

pelo poder concedente no âmbito de um processo administrativo especialmente instaurado 

com a finalidade de se revisar a concessão. Nesse caso, o poder concedente deverá 

demonstrar que o contrato estava desequilibrado em favor do concessionário ou, caso não 

                                                 
253 Teoria Geral..., p. 447. 
254 Tarifa..., p. 208. 
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seja essa a hipótese, deverá tomar alguma medida que compense a ausência de reajuste 

(rectius, redução) da tarifa. 

 

5.3. A QUESTÃO DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

 

 126. O correto entendimento acerca da distinção entre revisão e reajuste resolve a 

questão da aplicação automática dos reajustes tarifários. 

 É frequente que os contratos de concessão contenham previsão no sentido de que, 

se não houver a homologação do cálculo apresentado pelo concessionário em determinado 

prazo, o reajuste, tal como calculado pelo delegatário, poderá ser aplicado. Algumas leis 

também contêm previsões nesse sentido255. 

 Existem questionamentos inclusive judiciais a respeito da validade de previsões 

com esse teor256. Levantam-se objeções no sentido de que um reajuste jamais poderia 

ocorrer sem a homologação do poder concedente e que o concessionário não teria direito 

propriamente ao reajuste, mas apenas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 

 Entretanto, alegações dessa ordem confundem em alguma medida os institutos do 

reajuste e da revisão. 

 Na realidade, é plenamente válida a previsão de que o reajuste deve ser aplicado 

caso não haja a homologação do cálculo pelo poder concedente em determinado prazo. 

Conforme mencionado acima, o poder concedente só pode recusar o cálculo de reajuste se 

demonstrar que ele não está em conformidade com os critérios estabelecidos 

contratualmente. Essa verificação é instantânea. Depende de mera conferência do cálculo 

apresentado pelo prestador, sem qualquer critério discricionário257. 

                                                 
255 É o caso da Lei n. 2.752/97, do Estado do Rio de Janeiro, que estabelece o seguinte no seu artigo 10: “O 
descumprimento pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro – 
ASEP-RJ, dos prazos a ela conferidos na presente Lei, ou no contrato de concessão, para pronunciar-se a 
respeito de propostas de revisão de tarifas, de reajuste de tarifas ou de alteração da estrutura tarifária, 
facultará à concessionária colocar em prática as condições constantes da respectiva proposta, até que a 
referida Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro – ASEP-RJ 
venha a se pronunciar. Parágrafo único. Pronunciando-se a Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Concedidos do Estado do Rio de Janeiro – ASEP-RJ fora do prazo a ela conferido, a concessionária estará 
obrigada a observar, daí em diante, as condições constantes do pronunciamento, operando-se as 
compensações necessárias, no prazo que lhe for determinado”. Há diversos outros casos de atribuição de 
efeitos positivos ao silêncio da Administração. A esse respeito, confira-se: SADDY, André. Efeitos jurídicos 
do silêncio positivo no direito administrativo brasileiro. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo 
Horizonte, ano 7, n. 25, p. 45-80, abr./jun. 2009; SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. 
Silêncio administrativo e renovação de autorizações de uso de radiofreqüência: o caso MMDS. Revista de 
Direito de Informática e Telecomunicações. Belo Horizonte, ano 3, n. 4, p. 16, jan./jun. 2008. 
256 Por exemplo: ADI n. 3.273-9/DF, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal – abaixo referida. 
257 Eurico de Andrade Azevedo e Maria Lúcia Mazzei de Alencar destacam que o prazo de homologação do 
reajuste deve ser curtíssimo justamente sob o entendimento de que a verificação do índice aplicado à tarifa é 
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 Assim, é perfeitamente aceitável que o contrato de concessão estipule que a 

ausência de manifestação do poder concedente implica autorização para a aplicação do 

reajuste nos termos do cálculo apresentado. Trata-se de hipótese em que o silêncio da 

Administração possui um efeito prático, de natureza positiva, no tocante à execução do 

contrato de concessão. 

 127. A questão não apresenta propriamente nenhuma novidade. Há diversos casos 

em que o sistema jurídico prevê uma consequência, inclusive de natureza positiva, ao 

silêncio da Administração. Celso Antonio Bandeira de Mello, por exemplo, defende que: 

“As conseqüências do silêncio em relação ao administrado cuja postulação ficou 

irrespondida também não apresentam dificuldades de monta para serem deduzidas. 

Deveras, nos casos em que a lei atribui dado efeito ao silêncio, o problema já está de per si 

resolvido. Com efeito, se o efeito legal previsto era concessivo, o administrado está 

atendido”258. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n. 3.273-9/DF, a possibilidade de o silêncio da 

Administração gerar efeitos concessivos a um particular259. 

 Assim, havendo previsão legal ou cláusula que permita a aplicação automática do 

reajuste no caso do silêncio da Administração, o reajuste pode ser aplicado mesmo sem 

que haja a homologação expressa pelo poder concedente. Evidentemente, isso não retira do 

poder concedente a prerrogativa de reduzir o valor da tarifa no futuro260. Entretanto, tratar-

se-á de um procedimento de revisão, inconfundível com o de reajuste. Enquanto o poder 

concedente não revisa o contrato, o reajuste deve ser aplicado, sob pena de ofensa ao 

equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

                                                                                                                                                    
algo que pode ser feito rapidamente por qualquer computador (Concessão de Serviços Públicos: comentários 
às Leis nº 8.987 e 9.074 (Parte Geral), com as modificações introduzidas pela Lei 9.648, de 25.5.98. São 
Paulo: Malheiros, 1998, p. 77). 
258 Curso..., p. 410. 
259 No caso, tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado do Paraná 
em que se questionava o artigo 26 da Lei n. 9.478.97 (Lei do Petróleo), que prevê que, decorrido o prazo de 
180 dias para a emissão de parecer da Agência Nacional do Petróleo acerca dos planos e projetos de 
exploração apresentados pelo concessionário de exploração de petróleo e gás, tais planos e projetos 
“considerar-se-ão automaticamente aprovados” (artigo 26, § 3º). Segundo o redator do acórdão (Min. Eros 
Roberto Grau): “A lei dá regulação, neste ponto, ao chamado silêncio da Administração. Aqui se trata de 
matéria de lei, ordenação no plano infraconstitucional, sem ofensa direta à Constituição” (STF, ADI n. 3.273-
9/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 16.3.2005, DJU 28.3.2005). Reconheça-se, contudo, que houve polêmica no 
julgamento quanto à questão – o que é revelado pela extensão do acórdão, que conta com quase duzentas 
páginas. O Ministro Joaquim Barbosa entendeu pela inconstitucionalidade do dispositivo, sob o 
entendimento de que a aprovação pelo silêncio da Administração ofenderia o princípio da motivação dos atos 
administrativos. Essa objeção, contudo, pode ser rebatida com a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello de 
que o silêncio administrativo não é um ato administrativo (“ato tácito”), mas um “fato jurídico 
administrativo” ao qual se atribuiu determinado efeito (Curso..., p. 408). 
260 Para esse tipo de situação, a Lei n. 2.752/97, do Estado do Rio de Janeiro, mencionada acima, prevê que 
deve ser observada a decisão tomada pela Administração, dotada de autoexecutoriedade. 
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 Com isso, deve ser interpretada de forma crítica a assertiva de que o concessionário 

não teria direito à aplicação do reajuste, mas apenas à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro. Na verdade, a ausência de aplicação do reajuste acaba por quebrar a 

equação econômico-financeira. Assim, o concessionário tem direito à aplicação do reajuste 

no tempo previsto pelo contrato – o que evidentemente não afasta a possibilidade de o 

poder concedente revisar o contrato e, se for o caso, decidir por reduzir a tarifa, desde que 

prevendo medidas concomitantes destinadas a observar a manutenção da equação 

econômico-financeira. 

 128. O entendimento aqui defendido diferencia-se em alguma medida daquele 

exposto por Jacintho Arruda Câmara. O doutrinador parte do pressuposto de que a 

aplicação do reajuste previsto no contrato não é feita automaticamente pela concessionária, 

dependendo de homologação do poder concedente. Reconhece, por outro lado, que o 

reajuste é um direito conferido à concessionária, sendo que apresenta indiscutível impacto 

no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Com base nessas premissas, o doutrinador 

propõe que “caso o poder concedente atrase ou simplesmente decida não aplicar o índice 

de reajuste previsto contratualmente, haverá, por conseqüência, a necessidade de revisão 

do contrato, de modo a que seu equilíbrio econômico-financeiro original (que seria 

mantido com sua atualização periódica) seja preservado”261. 

 É forçoso concordar com o fato de que a ausência de aplicação do reajuste demanda 

a revisão do contrato a fim de que seja restabelecida a equação econômico-financeira. 

Afinal, a não aplicação do reajuste no momento devido representa uma redução da tarifa. 

Entretanto, revisão e reajuste são procedimentos inconfundíveis. Disso decorre que, na 

ausência de homologação do reajuste pelo poder concedente, a melhor solução consiste na 

aplicação do reajuste tal como previsto no contrato, sendo que o poder concedente sempre 

poderá revisar a concessão, inclusive determinando a redução da tarifa, desde que 

acompanhada de medida (simultânea) de redução dos encargos ou ampliação de outras 

vantagens do prestador. A aplicação do reajuste deve ocorrer mediante procedimento 

rápido e de simples conferência. Não pode depender de uma decisão do poder concedente 

acerca da necessidade de revisão do contrato de concessão. 

 Note-se que a percepção de tarifas constitui importante fonte de remuneração do 

prestador. O concessionário, na forma do artigo 28-A da Lei n. 8.987/95, pode inclusive 

oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, no que se incluem as receitas 

                                                 
261 Tarifa..., p. 182. 
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derivadas da cobrança de tarifas. A ausência de aplicação do reajuste no momento previsto 

pelo contrato sem que seja tomada uma medida concomitante de reequilíbrio da equação 

frustra de modo inadmissível as expectativas do concessionário e pode prejudicar a 

complexa engenharia financeira da concessão. Também por esse ângulo se conclui que a 

aplicação de um reajuste não pode ficar na dependência de uma decisão estatal a respeito 

da revisão da concessão. 

 Nesse sentido, Alexandre Santos de Aragão defende que a possibilidade de 

aplicação automática de um reajuste contratual em virtude do silêncio da Administração 

consiste em uma “ponderação razoável entre os princípios constitucionais envolvidos 

(prerrogativas do poder concedente versus segurança jurídica), realizada pelo órgão 

primariamente competente para tanto – o Parlamento”262. Sem essa segurança, segundo o 

doutrinador, “muitas vezes os investidores estariam de fato adquirindo na licitação para a 

concessão um pleito, não um direito”263. 

 129. A possibilidade de aplicação automática dos reajustes tarifários, até mesmo 

sem a necessidade de homologação pelo poder concedente, ficou reforçada com a previsão 

do artigo 5º, § 1º, da Lei n. 11.079/2004. O dispositivo estabelece expressamente a 

possibilidade de atualização automática sem necessidade de homologação pela 

Administração “exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 

(quinze) dias após apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou no contrato 

para a rejeição da atualização”264. 

 Na realidade, esse dispositivo trata da atualização automática apenas da 

contraprestação assumida pela Administração em um contrato de parceria público-privada. 

Isso porque se refere à “apresentação da fatura”, ou seja, da cobrança feita pelo parceiro 

privado ao parceiro público. 

 Contudo, não há impedimento a que um contrato de concessão preveja a aplicação 

da mesma sistemática ao reajuste tarifário. Afinal, o procedimento de reajuste tarifário, tal 

como o reajuste da contraprestação assumida pelo parceiro público, é essencialmente 

simples e célere, podendo haver previsão contratual que dispense a necessidade de 

homologação pelo poder concedente. 

 130. Além disso, a aplicação de reajustes automáticos sobre a tarifa não representa 

uma inversão da presunção de legitimidade da Administração. Essa objeção foi levantada 
                                                 
262 Direito..., p. 601. 
263 Direito..., p. 601. 
264 A aplicação do artigo 5º, § 1º, da Lei n. 11.079/2004, às contraprestações públicas assumidas pela 
Administração nas PPP será objeto de exame no Capítulo IV. 
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por Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, que entendem que a aplicação 

automática de reajuste tarifário com base no artigo 5º, § 1º, da Lei n. 11.079/2004 “seria 

supor que a Administração não tem o condão de afastar o reajuste tarifário – entendimento, 

esse, que é, evidentemente, descabido, porque supõe inversão da presunção de legitimidade 

da Administração, que teria, então, que recorrer ao Judiciário cada vez que entendesse 

indevido o reajuste tarifário realizado pelo concessionário”265. 

 Discorda-se aqui desse posicionamento. Na realidade, não se trata de inverter 

qualquer presunção de legitimidade, mas apenas de se atribuir um efeito positivo ao 

eventual silêncio do poder concedente caso ele não aprecie o cálculo do reajuste tarifário 

dentro de determinado prazo. Conforme referido acima, a atribuição de efeitos positivos ao 

silêncio da Administração não constitui propriamente nenhuma novidade. Além disso, não 

é correto afirmar que restaria à Administração recorrer ao Judiciário. O poder concedente 

tem um prazo para examinar o cálculo do reajuste. Eventual rejeição (que, evidentemente, 

deverá ser justificada por fundamentos pertinentes) será auto-executável. Inclusive se a 

Administração se der conta, somente após o prazo previsto, de que o cálculo estava 

incorreto, poderá determinar a sua correção (também sem a necessidade de recurso ao 

Poder Judiciário). Assim, não há que se falar em inversão da presunção de legitimidade. 

 Se a aplicação automática do reajuste tarifário constituísse inversão da presunção 

de legitimidade, tal circunstância ocorreria também no tocante ao reajuste da 

contraprestação assumida pelo parceiro privado – cuja sistemática prevista na lei das PPP é 

aceita pelos doutrinadores sem questionamento. 

 Parece mais correto, portanto, o entendimento pela viabilidade da aplicação 

automática do reajuste tarifário. Trata-se de mecanismo destinado apenas a facilitar e 

agilizar o procedimento de aplicação dos reajustes. Ademais, não se retira da 

Administração o poder de controle sobre as tarifas. O poder concedente pode a qualquer 

momento entender pela necessidade de redução das tarifas. Tratar-se-á, entretanto, de uma 

revisão tarifária, que deve ser realizada mediante procedimento específico e 

obrigatoriamente será compensada por mecanismos destinados a observar a equação 

econômico-financeira da avença. 

 131. Por fim, cumpre destacar que a aprovação administrativa de um reajuste pelo 

silêncio da Administração em determinado prazo é passível de controle, inclusive judicial. 

                                                 
265 Comentários..., p. 157. 
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Pode até mesmo ser anulada, tal como qualquer ato administrativo266. Segundo André 

Saddy, “diante de efeitos positivos parece que só será admissível a via anulatória em face 

do respeito que o Poder Público deve ao ato jurídico perfeito e acabado”267. 

 Obviamente, contudo, eventual anulação deverá observar os prazos 

prescricionais268, que, no caso, devem ser contados a partir do decurso do prazo para que a 

Administração externasse eventual manifestação acerca da proposta de reajuste. E a 

autoridade que restou silente quando deveria recusar o reajuste pode ser responsabilizada, 

tal como o Poder Público, por não ter constatado o equívoco no cálculo apresentado269. 

 

5.4. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE OU FÓRMULA DE REAJUSTE 

 

 132. Outro problema que também pode suscitar controvérsias diz respeito à 

possibilidade de alteração do índice ou fórmula de reajuste previamente definidos no 

contrato de concessão. 

 Nesse caso, podem ser vislumbrados dois casos distintos, que serão resolvidos de 

modos diversos. 

 132.1. Primeiramente, imagine-se que tenha havido a previsão de determinada 

fórmula ou incide de reajuste, mas, ao longo do desenvolvimento da concessão, percebe-se 

empiricamente que a aplicação do reajuste de acordo com a forma prevista acaba 

distanciando o valor das tarifas da realidade dos custos do serviço. 

 Nessa hipótese, segundo Jacintho Arruda Câmara, há uma situação de desequilíbrio 

econômico-financeiro270. Ou seja, a aplicação da fórmula ou índice de reajuste acabou 

alterando a relação entre encargos e vantagens. Assim, é possível que haja a modificação 

da fórmula ou índice inicialmente adotado, para que as novas previsões reflitam com maior 

precisão as variações inflacionárias do setor. 

                                                 
266 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito..., p. 603. Confira-se também: BRANDÃO, Cláudio. O controle 
das omissões e do silêncio da Administração Pública. In: OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo: 
estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 14. 
267 Efeitos..., p. 71. O doutrinador aponta como exemplo justamente “o caso do reajuste ou revisão das tarifas 
de delegatários de serviço público do Estado do Rio de Janeiro (art. 20, da Lei Estadual nº 2.869, de 18 de 
dezembro de 1997, e art. 10 da Lei Estadual nº 2.752, de 02 de julho de 1997)” (op. cit., p. 71). 
268 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito..., p. 603; SADDY, André. Efeitos..., p. 74-76. 
269 Quanto ao assunto, André Saddy trata da responsabilização pelo silêncio em si, quando a Administração 
tinha o dever de se manifestar (Efeitos..., p. 76-78). O mesmo se aplica, evidentemente, às hipóteses em que é 
possível que a Administração reste silente, uma vez que essa possibilidade não afasta o seu dever de conferir 
o cálculo apresentado pelo concessionário e apontar eventuais equívocos. 
270 “Seria possível fundamentar a alteração do mecanismo original de reajuste de tarifas, portanto, para 
restaurar o equilíbrio econômico-financeiro original” (Tarifa..., p. 186). 
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 Poder-se-ia levantar a objeção de que a alteração da fórmula ou índice de reajuste 

ofenderia o negócio jurídico e prejudicaria o concessionário. Entretanto, o concessionário 

tem direito a que seja observada apenas a equação econômico-financeira. Não há 

propriamente um direito adquirido a que seja aplicado determinado índice ou fórmula de 

reajuste – o que afasta o argumento segundo o qual haveria ofensa ao negócio jurídico 

previamente entabulado. 

 Além disso, a alteração do índice ou fórmula de reajuste pode ocorrer quando o 

contrato estiver desequilibrado, seja em favor do poder concedente, seja em benefício do 

concessionário. Assim, tal modificação não é necessariamente benéfica a uma ou outra 

parte. 

 132.2. Outra situação bem distinta consiste na pretensão do Poder Público de alterar 

a fórmula ou índice de reajuste com a finalidade de produzir uma alteração na política 

tarifária, reduzindo gradativamente o valor das tarifas cobradas dos usuários. 

 Nesse caso, a fórmula ou índice de reajuste inicialmente previsto não ocasionava 

uma distorção. Há, na realidade, a pretensão do poder concedente de reduzir as tarifas. 

 Nesse caso, também é possível alterar a fórmula ou índice de reajuste a fim de 

possibilitar a redução gradativa das tarifas. Entretanto, essa alteração deverá ser 

considerada uma forma de revisão das condições contratuais, o que implica a necessidade 

de observância da equação econômico-financeira, com a ampliação de outras vantagens do 

prestador ou a redução de seus encargos. 

 É o entendimento de Jacintho Arruda Câmara, para quem “a mudança, neste 

exemplo, certamente produziria um prejuízo à concessionária se fosse tomada 

isoladamente, motivo pelo qual teria sua validade condicionada à adoção concomitante de 

outras medidas que viessem a compensar essa perda”271. 

 133. Por fim, é necessário observar que, tanto em um caso quanto no outro, a 

alteração da fórmula ou índice de reajuste deve ser devidamente motivada pela 

Administração, inclusive por meio de fundamentos técnicos. Nesse sentido, o Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu o seguinte: “A substituição aleatória da fórmula de reajuste 

previamente pactuada, desconsiderando critérios técnicos indispensáveis à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, interfere nos mecanismos de política tarifária 

                                                 
271 Tarifa..., p. 187. 
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aprovados pelo Conselho Nacional de Desestatização e ofende a ordem pública 

administrativa”272. 

 

6. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 134. Como ficou claro ao longo deste capítulo, a cobrança de tarifas envolve, de 

modo especial, uma série de questões não só jurídicas, como também econômicas e 

políticas273. Bem por isso, a fixação adequada das tarifas e da estrutura tarifária consiste 

em uma operação bastante complexa. Deve levar em consideração um conjunto de 

interesses – muitas vezes contrapostos – do poder concedente, do concessionário, dos 

usuários e da própria sociedade como um todo (no que se incluem também os não 

usuários)274. 

 A fixação das tarifas possui relação com os objetivos e os destinos da concessão 

como um todo. Não se trata apenas de fixar valores que remunerem adequadamente o 

concessionário. O estabelecimento das tarifas influencia diretamente o acesso ao serviço, a 

quantidade de utilização dos bens ou estruturas afetos à concessão, o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de delegação, as condições de prestação do objeto (com maior ou 

menor eficiência), entre outros fatores. Em suma, a fixação de tarifas adequadas possui 

relação direta com o sucesso do empreendimento e o atingimento das finalidades 

estabelecidas quando se decidiu pela concessão do serviço. 

 135. No presente capítulo, foram examinados aspectos centrais na fixação das 

tarifas nas concessões em geral, obviamente dentro das delimitações do objeto deste 

estudo. 

 Um dos objetos nucleares da exposição foi demonstrar que a remuneração por meio 

de tarifas reflete uma opção fundamental de onerar os usuários. 

 Na realidade, não existe nenhuma obrigação de que as concessões sejam 

remuneradas por meio da cobrança de tarifas. Não há relação necessária entre risco do 

                                                 
272 STJ – AgRg na SLS n.162/PE, Corte Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 15.3.2006, DJ 1º.8.2006, p. 
293. 
273 Na realidade, todas as formas de remuneração em uma concessão envolvem questões de diversas 
naturezas. Mas a problemática que envolve a cobrança de tarifas certamente é uma das mais intrincadas, 
conforme foi demonstrado ao longo deste capítulo. 
274 Conforme foi examinado, os usuários não se confundem com a sociedade, uma vez que constituem um 
grupo mais restrito. A sociedade engloba os usuários e também os não usuários. Ao contrário do que se 
poderia imaginar, os não usuários podem ser diretamente afetados pela fixação de tarifas. Basta lembrar que 
uma determinada estrutura tarifária, para ser viável, pode depender do emprego de verbas orçamentárias 
obtidas junto a toda a sociedade por meio da cobrança de tributos. Dessa forma, os não usuários podem 
efetivamente ser atingidos pela fixação das tarifas em qualquer serviço de interesse social. 
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concessionário e previsão de cobrança de tarifas. De todo modo, quando se prevê a 

cobrança de tarifas, tal opção envolve uma contraposição entre os usuários e a comunidade 

como um todo. 

 Por outro lado, há uma grande preocupação do sistema jurídico com os princípios 

aplicáveis à fixação de tarifas. Trata-se de garantir direitos aos usuários, mas sempre 

levando em consideração uma série de outros interesses do concessionário, do concedente 

e da comunidade como um todo. 

 O exame dos principais métodos de fixação de tarifas demonstrou que se pretende o 

estabelecimento de valores que não prejudiquem os interesses envolvidos na prestação de 

serviços públicos. Esse objetivo é buscado com o controle rigoroso dos custos do 

concessionário (método do custo do serviço) ou por meio da instituição de limites tarifários 

que dispensem o controle de custos (método do price cap). Há ainda outros métodos de 

fixação de tarifas que podem ou não ser combinados com estes dois. Conforme 

demonstrado, nenhum dos métodos é perfeito, mas eles demonstram que a forma de 

estabelecimento das tarifas pode ter efeitos concretos nas condições de prestação do 

serviço e no sucesso do empreendimento. Isso atesta a relevância do tema. 

 Depois, verificou-se que o Estado tem amplos poderes no que se refere à fixação de 

tarifas, por ser o titular da política tarifária. O exercício de suas prerrogativas, contudo, 

encontra limites na lei e é condicionado pelo direito do prestador à manutenção da equação 

econômico-financeira. Além disso, a aplicação de critérios políticos e sociais na fixação de 

tarifas não pode ignorar o problema do custo dos direitos. Atribuir o financiamento de 

benefícios tarifários ao Estado ou aos segmentos de usuários não beneficiados encontra 

limites na reserva do possível em virtude das limitações econômicas dos contribuintes e 

dos usuários do serviço. 

 Ao final do capítulo, a análise dos institutos da revisão e do reajuste tarifário, ainda 

que exclusivamente de um ponto de vista procedimental, demonstrou as diferenças entre os 

institutos e as decorrências práticas de tal diferenciação. 

 136. Por fim, é necessário destacar que há ainda uma série de outras questões 

interessantíssimas relacionadas à flexibilidade tarifária. Pelas suas peculiaridades, 

entretanto, serão examinadas no capítulo seguinte, ainda que se trate rigorosamente do 

mesmo tipo de remuneração. 
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CAPÍTULO III – A REMUNERAÇÃO EM REGIME DE 

FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA 
 

1. EXAME INICIAL DA FLEXIBILIDADE NA FIXAÇÃO DE TARIFAS 

 

 1. Dando-se sequência ao estudo das tarifas, neste capítulo será examinada a 

remuneração do concessionário em regime de flexibilidade tarifária. Trata-se de 

mecanismo pelo qual se permite que o concessionário, em maior ou menor grau, tenha 

algum poder de decisão no que se refere à fixação concreta da tarifa cobrada pela prestação 

de um serviço de interesse coletivo. Como se verá, isso traz implicações sobre a margem 

de liberdade do prestador e sobre a assunção de responsabilidades pelas suas decisões 

empresariais. 

 Pelas peculiaridades das questões envolvidas, optou-se pela abertura de um capítulo 

específico, ainda que se trate da remuneração por meio da cobrança de tarifas dos usuários. 

 

1.1. O CONTROLE DAS TARIFAS PELO PODER CONCEDENTE 

 

 2. Conforme visto ao longo de todo o Capítulo II, a fixação de tarifas está ligada a 

uma forte intervenção estatal. É o poder concedente que determina as tarifas em cada 

concessão, estabelecendo o seu valor, a estrutura tarifária, bem como realizando os 

reajustes e revisões. 

 2.1. O valor da tarifa é fixado pela Administração, normalmente já no edital da 

licitação. Além disso, o poder concedente pode alterar a qualquer momento os valores 

cobrados, desde que, obviamente, tome medidas concomitantes para que se mantenha o 

equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

 Ainda que na licitação seja adotado um critério de julgamento que permita ao 

licitante estabelecer na sua proposta o valor da tarifa básica que cobrará caso seja 

contratado275, ele não poderá alterar unilateralmente esse valor. Ademais, mesmo quando 

se permita essa fixação inicial da tarifa de acordo com a proposta do concessionário, é 

inegável que o poder concedente pode alterar de modo unilateral os valores cobrados, 

desde que mantenha o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

                                                 
275 É o que ocorre nos casos previstos nos incisos I, III e V do artigo 15 da Lei n. 8.987/95. 
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 2.2. A estrutura tarifária também é fixada pela Administração já no instrumento 

convocatório do certame. O poder concedente institui uma categorização dos usuários que 

deve ser observada pelos licitantes na formulação de suas propostas e ao longo da 

prestação do serviço. 

 Tal como ocorre com os valores das tarifas, também a estrutura tarifária pode ser 

revista a qualquer momento pelo poder concedente – desde que observando o equilíbrio do 

contrato de concessão. Já ao concessionário não é dado alterar a estrutura tarifária 

unilateralmente. 

 2.3. Os reajustes igualmente sofrem uma forte intervenção estatal. É o poder 

concedente que fixa no edital da licitação as fórmulas ou índices de reajuste das tarifas que 

serão aplicados ao longo da concessão. Além disso, a Administração deve conferir os 

cálculos de reajuste realizados pelo concessionário, homologando-os ou rejeitando-os caso 

estejam em desconformidade com os critérios estabelecidos. Há, portanto, uma forte 

atuação do poder concedente no que diz respeito à aplicação dos reajustes. 

 Os critérios de reajuste integram a equação econômico-financeira, mas isso não 

impede que sejam alterados pelo concedente ao longo da execução do contrato – o que 

demandará a revisão contratual para se garantir o equilíbrio da equação. Além disso, 

segundo critérios de política tarifária, é possível ao Poder Público postergar a aplicação de 

reajustes, desde que observe concomitantemente o equilíbrio do contrato (por exemplo, 

instituindo simultaneamente um subsídio ou reduzindo os encargos do particular de modo a 

compensar a perda de arrecadação). 

 2.4. O poder concedente também atua fortemente nos procedimentos de revisão 

tarifária. Deve instaurar tais procedimentos sempre que houver um desequilíbrio da 

equação econômico-financeira, o que pode levar à alteração da tarifa básica. Esses 

procedimentos são conduzidos pela Administração. 

 3. Portanto, as tarifas sofrem um intenso controle estatal em todos os seus aspectos 

(valor, estrutura tarifária, reajuste e revisão). O regime tarifário é, por excelência, um 

mecanismo tipicamente publicista, diferentemente do que ocorre com a fixação de preços 

privados (ainda que estes também sofram algum controle estatal). 
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 O poder concedente, que é o titular do serviço delegado, pode alterar as tarifas em 

todas as suas características, exercendo amplamente o seu ius variandi (desde que, 

obviamente, nos limites da Constituição e da lei276). 

 Já o delegatário não tem o poder de alterar unilateralmente as tarifas, nem a 

estrutura tarifária. Tampouco pode revisar as tarifas ou modificar os critérios de reajuste. 

Tem ele como garantia o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mas se 

submete à prerrogativa estatal de controle sobre a tarifa, no exercício das políticas tarifárias 

estabelecidas em lei. 

 Nesse sentido, o concessionário é um coadjuvante na fixação das tarifas. O ator 

principal é o poder concedente. 

 

1.2. A INSTITUIÇÃO DE MECANISMOS DE FLEXIBILIZAÇÃO 

 

 4. Apesar de dispor de um poder extraordinário na fixação das tarifas, o Estado vem 

optando, em diversos serviços, por um sistema mais tênue de regulação. 

 Nos setores em que isso ocorre, o poder concedente não mais fixa direta e 

detalhadamente as tarifas cobradas pelo concessionário. Com isso, o particular deixa de ser 

mero coadjuvante nessa seara e passa a assumir funções de maior relevo no 

estabelecimento concreto das tarifas, tendo maior ou menor liberdade de acordo com a 

regulação aplicada ao serviço prestado. O poder concedente mantém uma série de 

prerrogativas, mas o concessionário tem a possibilidade de influir diretamente nas tarifas 

ao longo do desempenho da concessão. 

 O objetivo dessa flexibilização é fazer com que as escolhas empresariais do 

concessionário, orientadas pela busca da maior eficiência na prestação do serviço, gerem 

efeitos diretos também no campo da fixação das tarifas. O concessionário buscará essa 

maior eficiência não apenas no controle dos seus custos – que é o que ocorre em qualquer 

concessão. Terá ele a oportunidade de exercer decisões de caráter empresarial também na 

fixação dos valores das tarifas que serão pagas pelos usuários. 

 Procura-se com isso uma confluência de interesses do concessionário e dos 

usuários: o concessionário tentará ampliar a sua lucratividade – para o que se utilizará de 

                                                 
276 Conforme visto no Capítulo II, a instituição de um benefício tarifário pela Administração, por exemplo, 
deve ser acompanhada concomitantemente de uma previsão da origem dos recursos ou da revisão da 
estrutura tarifária, conforme estabelece o artigo 35 da Lei n. 9.074/95. 
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certa margem de liberdade na fixação de tarifas a fim de ampliar a procura pelo serviço 

prestado – e os usuários serão beneficiados com a fixação de tarifas mais baixas. 

 Há, portanto, uma sistemática que procura fazer com que a eficiência do 

concessionário se manifeste no campo da própria fixação de tarifas. 

 

1.2.1. Relação com o efeito restritivo das tarifas sobre a utilização do serviço 

 

 5. A questão da flexibilidade na fixação das tarifas passa pelo efeito restritivo que 

esse tipo de remuneração gera sobre a utilização do serviço concedido. 

 A tarifa constitui um fator de restrição à utilização do serviço delegado. Mesmo 

atendendo ao princípio da modicidade, a cobrança de tarifas representa um limitador do 

universo de fruição do serviço. Se não houvesse cobrança alguma de tarifa, certamente um 

número maior de usuários se utilizaria do serviço – ainda que essa fruição ocorresse de 

modo irracional277. 

 Em outras palavras: a fixação concreta do valor da tarifa e da estrutura tarifária gera 

efeitos diretos sobre a quantidade de utilização do serviço e, consequentemente, sobre o 

retorno do concessionário. Uma tarifa mais elevada não necessariamente amplia a 

remuneração que o prestador obtém com a prestação do serviço. A partir de certo 

momento, a elevação da tarifa faz com que ela se torne proibitiva. Restringe-se 

demasiadamente a utilização do serviço, o que compromete o próprio retorno financeiro 

obtido pelo delegatário – além, é claro, dos objetivos sociais buscados com a prestação do 

serviço278. 

 Em um sistema “clássico” (por assim dizer) de fixação de tarifas – em que o poder 

concedente estabelece o valor a ser cobrado, a estrutura tarifária e todos os elementos 

centrais de definição concreta da tarifa –, não restaria nenhuma maleabilidade ao 

concessionário no que se refere à definição dos valores cobrados dos usuários. Para 

ampliar o seu retorno financeiro, caberia ao particular basicamente (i) reduzir os seus 

custos, prestando o serviço de modo mais eficiente279 e (ii) buscar receitas marginais cujo 

                                                 
277 Conforme demonstrado no Capítulo II, as tarifas podem ter por objetivo a promoção da utilização racional 
do serviço. É o que ocorre notadamente nos casos em que o serviço depende de bens escassos e limitados. A 
utilização irracional do serviço acabaria ocasionando o aumento dos custos de sua prestação, o que, se não 
fosse objeto de tarifação, demandaria a utilização de outros mecanismos de restrição do uso. 
278 Essa questão foi examinada no Capítulo II, ao se tratar do princípio do equilíbrio econômico-financeiro 
como diretriz que orienta a fixação de tarifas, bem como no estudo das formas de financiamento das políticas 
tarifárias. 
279 A gestão dos custos é inegavelmente um importante fator para o sucesso do empreendimento. Ainda que o 
concessionário não tenha nenhuma liberdade na fixação das tarifas, é ele o gestor do serviço, uma vez que 
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resultado pudesse em alguma medida reverter em proveito do prestador280. No que se 

refere à fixação da tarifa ou da estrutura de cobranças, o concessionário não teria liberdade 

alguma de atuação. 

 6. Esse cenário, contudo, pode apresentar dificuldades. 

 A redução dos custos sem comprometimento da qualidade do serviço prestado pode 

não ser viável no caso concreto. Existem despesas que não podem ser diminuídas pelo 

concessionário, ainda que este atue do modo mais eficiente possível. 

 No que se refere às receitas marginais, muitas vezes sua obtenção não é técnica ou 

economicamente possível, e o produto delas pode não se mostrar relevante frente ao total 

da remuneração percebida pelo concessionário. 

 Entretanto, se for dada ao concessionário a possibilidade de agir diretamente na 

fixação das tarifas ao longo da concessão, ele poderia alterar os valores cobrados ou 

mesmo a estrutura tarifária de modo a aumentar a sua arrecadação – e, por conseguinte, o 

seu retorno financeiro. 

 O concessionário poderia constatar, por exemplo, que a utilização do serviço em 

determinados horários ou dias, ou por certa categoria de usuários, está aquém do esperado 

e, assim, fazer ajustes nos valores cobrados ou na própria estrutura de cobranças, de modo 

a obter um retorno melhor em termos de arrecadação, dentro de uma lógica de exploração 

empresarial da atividade. Com isso, as condições de prestação do serviço tornam-se mais 

interessantes aos usuários e, simultaneamente, o concessionário tem um retorno maior em 

termos de lucratividade, que é o seu objetivo principal ao explorar um serviço delegado. 

 

1.2.2. A maior proximidade do concessionário com os usuários 

 

 7. A possibilidade de o concessionário atuar mais ativamente na fixação de tarifas 

não deixa de ser uma decorrência da maior proximidade que ele tem com os usuários. 

 Em um serviço delegado, o concessionário muitas vezes possui um contato muito 

mais direto com os usuários do que tem o poder concedente. A figura do concessionário, 

em certas situações, acaba sendo mais presente para o usuário do que a do delegante – a 

                                                                                                                                                    
assume uma importante parcela dos riscos correspondentes. Isso é inquestionável. Aqui, todavia, está se 
tratando de um paralelo entre essa situação e aquela em que o concessionário possui liberdade (ainda que 
limitada, como se verá abaixo) no estabelecimento das tarifas. Nessa última hipótese, as responsabilidades do 
concessionário no tocante à gestão do serviço se tornam ainda mais amplas. 
280 A questão do compartilhamento do produto das receitas marginais será tratada no Capítulo V.  
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ponto de o usuário por vezes nem saber que se trata na realidade de um serviço público de 

titularidade estatal281. 

 Esse contato direto existe tanto na prestação propriamente dita do serviço como na 

manutenção de canais de comunicação por meio dos quais os usuários podem fazer 

reclamações e sugestões ao concessionário. 

 Em tal contexto, é interessante que o concessionário tenha maior liberdade na 

fixação das tarifas. Ele poderia realizar ajustes nos valores e na estrutura de cobrança para 

melhor atender as demandas dos usuários e, assim, ampliar a utilização do serviço e o 

retorno obtido. 

 É óbvio que o poder concedente também pode (rectius, deve) ter contato com os 

usuários282. Mas o contato mais direto do concessionário deve ser aproveitado, ainda mais 

se ele reverte em benefício da própria concessão. 

 

1.3. A FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA NO CONTEXTO DA REGULAÇÃO ESTATAL 

 

 8. A maior flexibilidade conferida ao concessionário na fixação de tarifas insere-se 

em um contexto mais amplo, relacionado à alteração do foco em que se centra a regulação 

estatal sobre os serviços públicos. 

 

1.3.1. A regulação tradicional das concessões 

 

 9. Num sistema “clássico” de regulação dos serviços públicos, o regulador assume a 

maioria das decisões. O serviço é desenvolvido segundo um planejamento central e as 

                                                 
281 Adilson Abreu Dallari destaca essa ausência de identificação do serviço de radiodifusão como um serviço 
público. Segundo ele: “Para as pessoas comuns, não iniciadas, por causa da maior familiaridade com a 
televisão comercial, é difícil entender que isso possa ser um serviço público. Para o jurista, entretanto, é 
inquestionável que se está diante de um serviço público, assim qualificado pela própria Constituição Federal” 
(Cobrança de taxa para custeio da TV Educativa. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 138, 
abr./jun. 1998, p. 115). 
282 Trata-se até mesmo de uma imposição legal. O artigo 29, inciso VII, da Lei n. 8.987/95 estabelece como 
encargo do poder concedente “receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários”, os quais 
devem ser comunicados em até trinta dias das providências tomadas. Deveria até mesmo haver a figura do 
ombudsman nesse contato com os usuários. Conforme destaca Floriano de Azevedo Marques Neto: 
“Imprescindível é o estabelecimento de mecanismos de participação na atividade regulatória da Agência. No 
tocante à participação dos usuários, vários são os mecanismos que devem ser analisados”, inclusive “a 
instituição da figura do ombudsman tanto na concessionária como no órgão regulador” (Aspectos 
regulatórios a serem considerados na formulação de um novo modelo para o setor de saneamento básico no 
Brasil. Revista Trimestral de Direito Público – RTDP. São Paulo, n. 29/2000, p. 64). 
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condições de exploração são estabelecidas com grande detalhamento. O objetivo nuclear é 

o controle do sistema e dos seus operadores283. 

 Isso se reflete nos valores cobrados dos usuários. Como visto, é o Poder Público 

que define as tarifas vigentes, controlando-as fortemente, sem deixar qualquer margem de 

liberdade aos delegatários. O objetivo chave, portanto, é o controle exaustivo por parte do 

Estado – ainda que haja maior liberdade de meios do que em um contrato de empreitada. 

 10. Entretanto, esse controle forte sobre os serviços gera alguns efeitos de difícil 

resolução. 

 

1.3.1.1. O comprometimento do Estado com os resultados do empreendimento 

 

 10.1. O dirigismo estatal corresponde à pretensão de supressão da autonomia 

privada, ou à própria supressão da empresa privada em casos mais extremos. O Estado 

assume competências amplas e ilimitadas no setor econômico. Esse modelo de 

planejamento centralizado rejeita a existência de espaços alheios ao Estado – ou ao menos 

os restringe ao máximo – constituindo o que Marçal Justen Filho definiu como sendo um 

“projeto estatal de dominação tanto sob um ângulo de extensão como de intensidade”284. 

 Sob o ângulo da extensão, procura-se submeter ao poder estatal todas as atividades 

consideradas relevantes para o interesse coletivo. 

 No tocante à intensidade, há a “intromissão estatal no íntimo das decisões 

pertinentes às diferentes unidades empresariais”285. 

 Isso significa que, se o particular não dispõe de autonomia para selecionar as 

alternativas economicamente mais vantajosas segundo seus critérios de gestão, o Estado 

não pode remetê-lo à própria sorte. Na medida em que a Administração assume toda a 

competência decisória, tem de se responsabilizar pelos efeitos (inclusive econômicos) de 

suas escolhas. 

 É interessante observar que a dominação estatal sobre todos os fatores de 

organização de um serviço poderia conduzir ao questionamento até mesmo da definição de 

que o serviço público concedido é prestado por conta e risco do delegatário. Afinal, só se 

pode exigir a assunção de riscos pelo prestador se a ele for reservada alguma autonomia 

efetiva sobre a gestão do serviço. 

                                                 
283 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Granada: Comares, 2004, p. 604. 
284 O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 21. 
285 O Direito..., p. 21. 
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 Conforme observam Gaspar Ariño Ortiz e Lucía López de Castro, a própria 

relevância da equação econômico-financeira das concessões é diretamente relacionada a 

essa redução da autonomia do particular286. Se o poder concedente define exaustivamente 

as condições de exploração do serviço, sem deixar margem de liberdade ao concessionário, 

passa a ser o responsável pela concepção e desenvolvimento do serviço. Assim, o poder 

concedente teria de dar uma contrapartida ao concessionário, que consiste precisamente na 

garantia da intangibilidade da equação econômico-financeira. Isso porque não se pode 

exigir do concessionário que seja responsável pela viabilidade das condições do serviço se 

não lhe resta nenhuma margem de liberdade nesse campo. 

 Conforme observa Marçal Justen Filho, não foi por acaso que a ideia de equação 

econômico-financeira se desenvolveu a propósito do instituto do serviço público na 

França287. Segundo o doutrinador, naquele país, a delegação de serviços públicos à gestão 

privada era acompanhada de uma regulação estatal exaustiva, que pretendia assegurar que 

todas as decisões empresariais essenciais estivessem sujeitas a um forte controle político. 

Não havia efetiva autonomia empresarial, o que precisava ser compensado com a garantia 

da equação econômico-financeira do contrato. 

 Portanto, essa concepção de controle estatal exaustivo sobre as concessões, que foi 

o enfoque prevalente no direito brasileiro até poucos anos atrás288, gera uma grande 

responsabilidade ao Estado, que assume os riscos relacionados às suas decisões. O Estado, 

nesse contexto, acaba sendo o responsável pela viabilidade do empreendimento e muitas 

vezes assume formalmente a garantia de uma taxa de retorno ao particular, sob pena de ter 

de indenizá-lo caso essa expectativa não se confirme. 

 Ainda que nas concessões haja maior liberdade ao concessionário do que em um 

contrato de empreitada, é inegável que, quanto maior a intervenção estatal, mais intensos e 

abrangentes são os riscos assumidos pelo Estado, na medida em que o poder concedente 

procura definir exaustivamente as condições de prestação do serviço, sem dar significativa 

margem de liberdade ao delegatário. 

 Esclareça-se que a garantia da equação econômico-financeira está presente mesmo 

em regimes de flexibilidade tarifária, conforme será demonstrado abaixo. O que se destaca 

aqui, entretanto, é que as responsabilidades assumidas pelo poder concedente são tanto 

                                                 
286 El Sistema Eléctrico Español: regulación y competencia, Madrid: Montecorvo, 1998, p. 238-239. 
287 Teoria Geral..., cit., p. 362. 
288 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., cit., p. 362. 
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maiores quanto mais ampla for a sua ingerência sobre as condições de prestação do serviço 

(inclusive sobre a fixação concreta das tarifas). 

 

1.3.1.2. A tendência à regulação em excesso 

 

 10.2. Outro problema verificado é o da tendência do Estado à regulação em 

excesso289. 

 Além da grande abrangência dos riscos assumidos pelo Estado no que se refere a 

tudo que regula exaustivamente, a própria tendência expansiva da Administração por si só 

gera efeitos de difícil resolução. 

 Ao tratar de um informe emitido na década de 1990 pela Comissão de 

Desregulação da Alemanha, Gaspar Ariño Ortiz destacou duas constatações pertinentes ao 

tema aqui tratado. A primeira é de que os governos ocidentais nos anos anteriores ao 

estudo apresentavam a tendência a “sobrerregular”, ou seja, a regular em excesso, de modo 

que regulações obsoletas acabavam persistindo durante muito tempo. A segunda 

constatação é a de que a regulação se autoalimentava (ela é self-inflating), ou seja, cria 

novas regulações para corrigir os múltiplos efeitos negativos decorrentes dela mesma290. 

 Nesse contexto, ainda segundo o referido estudo, adicionava-se uma complexa 

trama de interesses, caracterizada pela captura do regulador291 e pelo fenômeno conhecido 

                                                 
289 Não se defende aqui o abstencionismo estatal. Ao se mencionar que a regulação gera dificuldades, não se 
está a dizer que o Estado não deveria cuidar de regular a prestação de serviços de interesse social. Mas é um 
fato que a regulação estatal envolve problemas cuja solução pode passar por uma série de mecanismos, 
dentre os quais a flexibilidade tarifária. 
290 Principios..., p. 607. 
291 Não cabe neste trabalho tratar da teoria da captura. Um estudo aprofundado sobre esse tema demandaria 
uma monografia inteira. Para os efeitos da presente dissertação, cabe apenas o registro de que a teoria da 
captura se originou de um artigo de George J. Stigler intitulado The Theory of Economic Regulation, 
publicado ainda em 1971 no Bell Journal of Economics and Management Science 2, n. 1 (Primavera de 
1971), p. 1-21. Uma reimpressão integral desse trabalho consta do livro Chicago Studies in Political 
Economy, editado por Stigler (Chicago: The University of Chicago Press, 1988, p. 209-228). Aponta-se 
também a vinculação da teoria da captura com o pensamento de Bernstein, segundo o qual as agências 
reguladoras têm um ciclo de existência, iniciando-se com um período marcado por grande disposição em 
cumprir os seus objetivos, passando por um período de maturidade, caracterizado pela perda dessa 
capacidade de controle, e culminando com o momento em que os controlados acabam adquirindo um papel 
relevante na determinação das políticas das agências (conforme FERRARESE, Maria Rosaria. Diritto e 
Mercato: il caso degli Stati Uniti. Torino: Giappicheli, 1992, p. 360 e ss.). Confira-se ainda: BAGATIN, 
Andreia Cristina. O problema da captura do regulador e o seu controle pelo Poder Judiciário: comentários a 
acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, n. 11, 
ano 3, p. 211-219, jul./set. 2005. 
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por revolving-door292. As mesmas conclusões foram obtidas em estudos realizados nos 

Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha. 

 De acordo com Gaspar Ariño Ortiz, o pano de fundo para esse contexto é 

caracterizado por dois dados fundamentais: (i) a pouca confiança que os governos têm em 

relação ao mercado e à concorrência (que eles não dominam) e (ii) um certo espírito 

messiânico em relação a si mesmos293. 

 Portanto, produz-se um verdadeiro “círculo vicioso regulatório”294. A intervenção 

estatal que busca disciplinar a prestação de serviços de interesse coletivo acaba muitas 

vezes gerando novos problemas, mas sem resolver os antigos. Isso demanda novas 

intervenções estatais, que por sua vez agravam ainda mais a situação. 

 

1.3.1.3. As dificuldades no controle da composição das tarifas 

 

 11. Especificamente com relação à fixação das tarifas, o Poder Público, ao mesmo 

tempo em que pretende estabelecê-las em todos os seus detalhes, sempre teve grandes 

dificuldades em fixar um valor que remunere adequadamente o particular e, ao mesmo 

tempo, não onere em demasia o usuário. 

 Essa dificuldade fica especialmente clara no modelo de fixação de tarifas baseado 

no custo do serviço (rate of return)295. Naquele modelo, o Estado precisa saber com a 

maior exatidão possível quais são os custos enfrentados pelo concessionário na prestação 

do serviço, uma vez que a tarifa deve guardar correspondência direta com tais custos. O 

poder concedente precisa, assim, ampliar os controles estatais sobre a atividade 

desempenhada pelo concessionário – o que torna a regulação bastante custosa e complexa 

diante da necessidade de constantes revisões de custos. 

 Ocorre que, por mais amplo que seja o controle estatal, o Estado sempre possuirá 

menos informações do que o concessionário a respeito dos custos efetivos de prestação do 
                                                 
292 O fenômeno do revolving door (expressão cunhada pela doutrina norte-americana) também poderia ser 
tratado em um trabalho específico. Para o que importa ao presente estudo, basta a referência de que se trata 
do fenômeno pelo qual os agentes reguladores com frequência são oriundos da iniciativa privada e, depois de 
algum tempo atuando no setor público, passam novamente a trabalhar para as empresas reguladas. Isso é 
muito comum nos setores regulados em geral. Segundo Marçal Justen Filho: “Esse processo é contínuo e 
ininterrupto, derivado da circunstância de que o administrador da agência vincula-se à Administração Pública 
por períodos determinados e limitados” (O Direito..., p. 371). Além disso, o fenômeno do revolving door 
ocorre em grande parte por causa da especialização dos sujeitos envolvidos. Um profissional adquire 
determinados conhecimentos justamente por atuar na iniciativa privada. Não existem tantas outras pessoas 
com aquele conhecimento específico (JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 443). 
293 Princípios..., p. 608. 
294 A expressão é utilizada por Marçal Justen Filho (Teoria Geral..., p. 44). 
295 A fixação de tarifas pelo método do custo do serviço ou taxa de retorno foi tratada no Capítulo II. 
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serviço. Há uma assimetria de informações: o Poder Público apresenta uma posição menos 

efetiva de controle sobre esses custos em comparação com o delegatário. Os prestadores 

privados de serviços públicos, por razões óbvias, tendem a ter informações mais precisas 

sobre a sua própria atividade do que os órgãos reguladores296. 

 Além disso, o próprio Poder Público acaba se afastando do sistema de fixação das 

tarifas pelo custo do serviço à medida que inclui nelas uma série de outros valores 

absolutamente alheios à prestação do serviço297. De fato, o uso político das tarifas para a 

instituição de uma série de objetivos (arrecadatórios, controle inflacionário, entre outros), 

ocasiona de certo modo um desvirtuamento dos valores cobrados, que são arcados pelos 

usuários. 

 

1.3.1.4. A ausência de incentivo à prestação eficiente 

 

 12. Mas ainda que fosse possível ao Estado fixar as tarifas na exata medida do custo 

do serviço, isso não significa estabelecer a menor tarifa possível. 

 Conforme demonstrado no Capítulo II, a fixação da tarifa pelo custo do serviço não 

contempla mecanismos que assegurem a ampliação da eficiência, a redução dos custos, 

nem a obtenção do melhor resultado possível. Se o concessionário sabe que vai ser 

remunerado na exata medida dos seus custos, ele não terá nenhum incentivo a reduzi-los 

nem a prestar o serviço de modo mais eficiente. Afinal, se os custos aumentarem, as tarifas 

serão ampliadas na mesma proporção. 

 Constatou-se, assim, que o sistema de fixação da tarifa pelo custo do serviço pode 

até mesmo incentivar a ineficiência, resultando na transferência ao usuário de todas as 

consequências dessa atuação insatisfatória do prestador. Noutras palavras: o método do 

                                                 
296 O problema da assimetria de informações no controle sobre os custos dos concessionários foi tratado no 
Capítulo II deste estudo. 
297 Segundo Gaspar Ariño Ortiz, “es un error económico y un dislate jurídico que la tarifa se convierta en un 
cajón de sastre donde cabe cualquier cosa: una exación fiscal encubierta, una subvención a terceros, una 
protección arancelaria, o cualquier ora finalidad ajena del servicio” (Principios…, p. 581). No mesmo 
sentido, em crítica ao método do rate of return, Marçal Justen Filho expõe o seguinte: “Isso foi 
transformando as tarifas de serviços públicos numa espécie de caixa preta, cuja composição era totalmente 
obscura e impossível de ser revelada. Era usual, mesmo, uma espécie de associação entre concessionário e 
poder concedente, em que a tarifa passava a subsidiar as mais diversas atividades governamentais. Nesse 
modelo, o concessionário ocultava seus custos e embolsava lucros substanciais, enquanto o poder concedente 
se apropriava de outros valores significativos por meio de parcelas agregadas ao valor tarifário” (Teoria 
Geral..., p. 357-358). A questão foi tratada no Capítulo II. Conforme demonstrado, o Estado inclui nas tarifas 
valores orientados a uma série de objetivos não relacionados à prestação do serviço – tais como a própria 
ampliação da arrecadação estatal. Esse desvirtuamento das concessões encontra fortes críticas na doutrina, 
das quais se destaca aquela feita por Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Parcerias..., p. 122-128). 
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custo do serviço pode resultar no estabelecimento de tarifas elevadas, contrariando o 

próprio objetivo inicial que se buscava com o controle sobre os custos do prestador. 

 13. Portanto, a regulação exaustiva das concessões no que se refere à fixação das 

tarifas não necessariamente chega a bons resultados, ainda que desempenhada com o 

intento de proteger os usuários.  

 Disso se conclui que o controle exaustivo das tarifas pelo poder concedente, sem 

deixar nenhuma margem de flexibilidade a cargo do concessionário, nem sempre acaba 

beneficiando os usuários. 

 Além disso, os concessionários, cientes do controle exaustivo realizado pelo 

Estado, podem cotar os seus preços majoradamente, levando em consideração o risco 

regulatório a que estariam submetidos. Trata-se dos compliance costs298. 

 

1.3.1.5. Síntese acerca da regulação tradicional das concessões 

 

 14. Em síntese, a regulação exaustiva do poder concedente sobre as tarifas (i) pode 

ampliar as responsabilidades estatais quanto ao resultado das concessões, por vezes com a 

garantia de taxas de retorno; (ii) demanda constantes revisões dos custos dos 

concessionários, o que a torna altamente custosa e complexa; (iii) pode não propiciar 

nenhum incentivo à prestação mais eficiente do serviço delegado; e (iv) muitas vezes não é 

a solução mais benéfica aos usuários. 

 

1.3.2. A evolução com os novos sistemas de fixação das tarifas 

 

 15. Para se resolver o problema prático da dificuldade de fixação de uma tarifa 

justa, desenvolveram-se outros métodos que dissociam o valor da tarifa dos custos 

efetivamente incorridos pelo concessionário. Destacam-se nesse contexto os sistemas da 

padronização dos custos e do price cap (mediante a aplicação das fórmulas RPI – X e RPI 

– X + Y). Em ambos os casos, dispensa-se a Administração de ter de apurar os custos 

efetivos de prestação do serviço – o que já foi tratado no Capítulo II. 

 15.1. Contudo, tais métodos também apresentam uma série de dificuldades práticas. 

 A padronização dos custos, por exemplo, embora facilite o controle, igualmente é 

dificultada pela assimetria informacional entre concedente e concessionário. 

                                                 
298 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito..., p. 433. 
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 No sistema do price cap, a fixação de um deflator destinado a incentivar a maior 

eficiência na prestação do serviço também é extremamente complexa. Não é admissível 

exigir do concessionário metas inalcançáveis, uma vez que o prestador não pode interferir 

sobre determinadas despesas. Ao mesmo tempo, o deflator não pode ser tão insignificante 

que deixe de gerar benefícios efetivos aos usuários. 

 15.2. Apesar de tais dificuldades, todavia, esses sistemas apresentam algumas 

características importantes no que se refere à flexibilização na prestação dos serviços. 

 Em primeiro lugar, tais métodos permitem um incremento na assunção, pelo 

concessionário, dos riscos relacionados diretamente com a atividade por ele 

desempenhada. Cabe ao concessionário arcar com os efeitos de suas escolhas 

organizacionais, sejam eles positivos – ampliação dos lucros – ou negativos – não obtenção 

do retorno esperado. Com isso, reduzem-se as responsabilidades estatais sobre o sucesso 

do empreendimento. 

 Em segundo lugar, esses sistemas criam condições destinadas a incentivar os 

concessionários a reduzirem os seus custos e, assim, prestarem o serviço de modo mais 

eficiente. 

 Em terceiro lugar, a dissociação entre o valor da tarifa e os custos do 

concessionário exclui a necessidade de constantes revisões por parte do Estado, tornando a 

regulação menos custosa. 

 A despeito desses fatores, entretanto, tais métodos não necessariamente permitem 

ao concessionário uma significativa flexibilidade na fixação concreta das tarifas. Cabe a 

ele apenas reduzir os seus custos para ampliar o retorno obtido. As tarifas e a estrutura 

tarifária continuavam sendo exaustivamente fixadas pelo poder concedente, o que impedia 

que o concessionário tivesse maior influência sobre a demanda pelo serviço299. 

 

1.3.3. A supressão do planejamento centralizado exaustivo também no campo da fixação 

concreta de tarifas 

 

 16. Como ficou claro até aqui, há uma tendência (ainda que somente em 

determinadas situações, conforme será examinado abaixo) de se atribuir maior liberdade 

aos concessionários, e, por conseguinte, fazê-los se responsabilizarem pelos efeitos das 
                                                 
299 Mesmo o método do price cap não envolve necessariamente alguma liberdade na fixação das tarifas pelo 
concessionário, principalmente quando o prestador não disputa com outros competidores a preferência dos 
usuários. Neste capítulo, será examinada a sistemática do price cap como uma espécie de flexibilidade 
tarifária, sob enfoque diverso do exame realizado no Capítulo II. 
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decisões tomadas na gestão do serviço. Constatou-se que esse sistema, apesar de enfrentar 

grandes dificuldades (tratadas no Capítulo II), procura ser mais eficiente e mais benéfico 

ao usuário do que a regulação estatal que se ocupava com o custo de prestação do serviço. 

 O Estado, assim, passa a se preocupar muito mais em assegurar certos fins do que 

propriamente com os meios para se atingi-los. Segundo Marçal Justen Filho: “A solução 

regulatória propicia a ampliação da autonomia empresarial e o desaparecimento de 

planejamento centralizado, assegurando o poder de escolha dos agentes privados no 

tocante aos meios, ainda que acentuando a restrição atinente aos fins”300. 

 Era de se esperar que essa redução do controle estatal exaustivo se refletisse em 

algum momento também na fixação de tarifas. Em outras palavras: também o campo da 

fixação das tarifas ao longo da concessão poderia proporcionar condições de prestação do 

serviço que (i) incentivassem a eficiência, (ii) fossem mais benéficas aos usuários e (iii) 

reduzissem a extensão e a intensidade da regulação estatal. 

 

1.3.3.1. A introdução da concorrência na prestação de serviços públicos 

 

 17. A introdução da concorrência na prestação de serviços públicos tem inegável 

relação com a flexibilidade na fixação de tarifas. 

 Conforme adiantado no Capítulo I, os serviços públicos eram tradicionalmente 

concebidos como atividades imunes à liberdade de iniciativa e de concorrência. Entendia-

se que a instituição de um serviço público configuraria uma decisão no sentido de afastá-lo 

da lógica do mercado, do que derivaria o impedimento à concorrência na sua prestação. 

Supunha-se que a relação dessas atividades com os direitos fundamentais e a solidariedade 

social não poderia conviver com a lógica do lucro e do mercado. 

 Além disso, pelo fato de os serviços públicos comumente representarem 

monopólios naturais, a sua prestação no regime concorrencial não seria economicamente 

viável. 

 No final do século XX, contudo, ganhou força a ideia de que um monopólio detido 

pelo Estado pode ser tão nocivo quanto um monopólio privado. Ainda que o serviço fosse 

prestado por um concessionário, e não diretamente pelo Estado, a ausência de um mercado 

leva a uma intensa regulação estatal, que, conforme demonstrado acima, muitas vezes não 

produz resultados satisfatórios301. 

                                                 
300 Teoria Geral..., p. 363. 
301 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços..., p. 61. 
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 Reforçou-se a concepção do serviço público como atividade econômica, que 

poderia estar sujeita a uma maior liberdade de entrada de novos competidores sem que isso 

prejudicasse a satisfação dos usuários. Pelo contrário, a instituição da concorrência, ou 

seja, de um mercado em que diversos agentes disputassem entre si, propiciaria uma maior 

satisfação dos usuários – com serviços de maior qualidade e prestados a preços menores – 

e ainda contribuiria para ampliar o universo de usuários. 

 A instituição da concorrência permitiria uma alteração no foco da regulação estatal, 

que poderia tomar um outro sentido. 

 Em lugar do controle estatal intenso e exaustivo sobre o sistema e seus operadores, 

a regulação estatal buscaria instituir a concorrência nos campos em que ela fosse 

possível302. A regulação não substituiria o mercado, mas seria um complemento destinado 

a garantir os objetivos buscados com a prestação do serviço caso isso não fosse possível 

por meio da concorrência. 

 Nessa seara, constatou-se que a regulação estatal apresenta um impacto 

anticompetitivo. A restrição à concorrência é muitas vezes necessária, por uma série de 

motivos de ordem social. Entretanto, segundo Eduardo Ferreira Jordão, “ainda nestes 

casos, as restrições à concorrência deveriam limitar-se àquilo que é estritamente necessário 

para a consecução destes objetivos sociais”303. 

 Essa alteração do foco da regulação traz implicações de especial intensidade 

justamente sobre a fixação das tarifas. 

 18. Um dos vários mecanismos de instituição concreta da concorrência consiste 

justamente na diminuição do papel da Administração Pública na fixação das tarifas, de 

modo a permitir que o próprio prestador do serviço tenha maior liberdade no 

estabelecimento desses valores. 

 Na maioria dos casos, não faria sentido instituir a concorrência na prestação de 

serviços de interesse coletivo, com liberdade de entrada no mercado, se continuasse sendo 

praticada uma política de intervencionismo estatal sobre os valores cobrados pelos 

concessionários304. Por isso, a possibilidade de os próprios prestadores, com maior ou 

                                                 
302 Nos setores em que a concorrência não poderia ser aplicada a toda e qualquer atividade, a sistemática 
utilizada foi a de separar as atividades e instituir competição naquelas em que isso fosse possível (mecanismo 
conhecido por unbundling). Acerca do tema, confiram-se: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços..., p. 
82-86; DUTRA, Pedro. Desagregação e compartilhamento do uso de rede de telecomunicações. Revista de 
Direito Administrativo – RDA, n. 226, p. 139-140; JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 41. 
303 Restrições..., p. 19. 
304 Em tese, é viável haver concorrência na prestação de um serviço sem que haja liberdade na fixação de 
tarifas. Neste caso, os prestadores teriam de se esforçar para prestar o melhor serviço possível. A disputa pela 
preferência dos usuários não seria influenciada pelo valor das tarifas, portanto, mas pela qualidade do serviço 
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menor liberdade, decidirem os valores que irão cobrar pela prestação do serviço, constitui 

um efeito lógico da instituição da concorrência. 

 Essa relação entre a concorrência e a relativa liberdade na fixação das 

contraprestações cobradas dos usuários é apontada pela doutrina, ainda que com maior 

ênfase nos serviços de interesse social prestados em regime de direito privado, mediante a 

cobrança de preços (e não propriamente tarifas) dos usuários. 

 Alexandre Santos de Aragão expõe o seguinte: “O que se pretende é que os preços 

sejam o máximo possível determinados pela livre concorrência entre os diversos agentes 

econômicos prestadores de uma determinada atividade, razão pela qual a arena para essa 

maior liberdade de preços é a dos serviços em que também houver, ao menos parcialmente, 

liberdade de entrada”305. 

 No mesmo sentido se manifesta Carlos Ari Sundfeld, ao fazer a seguinte 

consideração: “Não faria sentido, frente à Lei Geral de Telecomunicações, uma política de 

intervencionismo sobre os preços dos serviços privados de telecomunicações, para impor 

sua sistemática redução, ainda que inspirada pelo desejo de favorecer a modicidade ou 

razoabilidade dos preços para o consumidor”306. Isso porque “o modo legalmente previsto 

para persecução desse objetivo não é a intervenção estatal nos preços dos serviços, mas a 

implantação e ampliação da competição entre as prestadoras”307. 

 Note-se que ambos os doutrinadores utilizam o vocábulo “preços”, e não “tarifas”, 

uma vez que tratavam com maior ênfase dos serviços prestados em regime de direito 

privado mediante a cobrança de contraprestações que apresentam natureza jurídica de 

preço. De todo modo, essa relação entre concorrência e liberdade na fixação das 

contraprestações cobradas dos usuários pode ser verificada também nos serviços prestados 

em regime de direito público, que envolvem a cobrança de tarifas. 

 Em suma, a regulação dos serviços de interesse coletivo prestados em regime 

concorrencial busca conferir um maior espaço de liberdade ao agente econômico para que 

ele possa responder aos estímulos que acompanham a entrada de novos competidores 

                                                                                                                                                    
prestado (bom atendimento, eficiência, rapidez, facilidades adicionais, entre outros fatores). Contudo, é 
evidente que a concorrência se fortalece se os prestadores têm alguma liberdade na fixação das tarifas. O 
valor da tarifa seria, assim, um importante critério de escolha na seleção do prestador do serviço buscado 
pelo usuário. 
305 O Direito..., p. 431-432. 
306 A regulação de preços e tarifas dos serviços de telecomunicações. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). 
Direito Administrativo Econômico. 1.ed., 2.tir., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 325. 
307 A regulação de preços e tarifas..., p. 325. 
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naquele serviço. A existência de uma maior flexibilidade na fixação dos valores cobrados, 

portanto, passava a ser essencial aos prestadores308. 

 19. Há ainda um outro efeito benéfico decorrente da relativa liberdade na fixação de 

tarifas, que é referido por Gaspar Ariño Ortiz. Segundo ele, a existência de um mercado 

competitivo ajuda a resolver alguns problemas clássicos da “vieja regulación”, tais como o 

da determinação de preços e critérios de remuneração das empresas. Na medida em que o 

mercado os estabeleça espontaneamente quando é possível a prestação do serviço em 

concorrência, será mais fácil fixá-los de uma maneira objetiva nos casos em que ainda 

subsiste o monopólio. 

 Assim, “al promover el mercado en determinadas fases o segmentos de la actividad 

de que se trate y alumbrar en ellos unos precios ‘libres’ se hace más fácil la fijación 

correcta de precios ‘administrados’ en aquellas otras que se mantengan en régimen de 

monopolio”309. 

 

1.3.3.2. A atribuição do risco de variação da demanda ao concessionário 

 

 20. Mas não apenas nos serviços prestados em regime de concorrência é possível 

atribuir ao concessionário alguma flexibilidade na fixação concreta das tarifas. 

 A alocação do risco de variação da demanda sobre o concessionário também pode 

justificar a atribuição ao particular de uma maior ou menor flexibilidade na definição das 

tarifas, ainda que se trate de um serviço prestado em regime de monopólio310. Isso acontece 

porque há um ponto comum entre um serviço prestado em regime concorrencial e um 

serviço prestado com exclusividade (mas com a atribuição do risco de variação da 

demanda ao concessionário): o efeito restritivo do consumo, decorrente da tarifa cobrada, é 

suportado pelo prestador, e não pelo poder concedente. 

                                                 
308 Há ainda um outro efeito benéfico decorrente da relativa liberdade na fixação de tarifas, que é referido por 
Gaspar Ariño Ortiz. Segundo ele, a existência de um mercado competitivo ajuda a resolver alguns problemas 
clássicos da “vieja regulación”, tais como o da determinação de preços e critérios de remuneração das 
empresas. Na medida em que o mercado os fixe espontaneamente quando é possível a prestação do serviço 
em concorrência, será mais fácil fixá-los de uma maneira objetiva nos casos em que ainda subsiste o 
monopólio. Assim, “al promover el mercado en determinadas fases o segmentos de la actividad de que se 
trate y alumbrar en ellos unos precios ‘libres’ se hace más fácil la fijación correcta de precios ‘administrados’ 
en aquellas otras que se mantengan en régimen de monopolio” (Principios…, p. 605). 
309 Principios…, p. 605. 
310 Note-se que a atribuição do risco de variação de demanda ao prestador não impõe a adoção de 
mecanismos de flexibilidade tarifária. Pode haver a assunção desse risco pelo concessionário mesmo que ele 
não tenha liberdade alguma na fixação da tarifa. O que se afirma aqui é apenas que a atribuição do risco de 
variação da demanda ao prestador pode ser acompanhada da instituição de mecanismos de flexibilidade 
tarifária, mesmo se não houver concorrência na prestação do serviço. 
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 Ou seja, em ambas as situações, o concessionário é o único prejudicado caso a 

demanda pelo serviço seja inferior à esperada (ainda que possa haver a estipulação prévia 

de limites a fim de restringir os riscos do concessionário)311. O poder concedente não 

garante ao particular uma demanda periódica mínima. Não há qualquer responsabilidade 

estatal sobre isso. Se é assim, passa a ser útil – e até mesmo necessário, em certos casos – 

conferir ao prestador instrumentos para a fixação concreta das tarifas, de modo que ele 

possa influir na busca do serviço pelo usuários. 

 Bem por isso, concorda-se com a tese de Jacintho Arruda Câmara de que os 

mecanismos de flexibilização tarifária podem ser instituídos nos casos em que o regime de 

exploração do serviço impõe ao prestador o risco de variação da demanda312-313. 

 Um exemplo pode esclarecer melhor a questão. Tome-se por hipótese um 

concessionário que realiza a conservação de uma rodovia, ao qual se permita baixar as 

tarifas em determinados horários ou dias da semana como forma de influir na demanda 

pelo serviço314. Em princípio, esse concessionário presta o serviço em regime de 

exclusividade. Não tem nenhum concorrente direto – a não ser que haja uma via alternativa 

                                                 
311 A afirmação está sendo feita apenas no que se refere aos efeitos financeiros da repressão da demanda pela 
tarifa. Evidentemente, a baixa procura pelo serviço em razão da fixação de tarifas elevadas pelo poder 
concedente gera problemas de outra ordem, principalmente social (ausência da consecução dos objetivos 
sociais buscados com a prestação do serviço) e econômica (ociosidade das estruturas atinentes à prestação do 
serviço, que representa uma ineficiência em termos econômicos). A questão se relaciona aos três objetivos 
buscados na fixação das tarifas, tratados no Capítulo II. Entretanto, essas questões não se relacionam 
diretamente com a problemática ora exposta, uma vez que a preocupação com os objetivos sociais e 
econômicos é objeto de preocupação do Poder Público. 
312 Tarifa..., p. 87. 
313 Segundo Alexandre Santos de Aragão, “não seria apropriado, e dificilmente constitucional, que a 
liberdade (em qualquer caso sempre relativa) de preços fosse adotada em todos os serviços públicos, 
inclusive naqueles prestados apenas por um concessionário exclusivo” (O Direito..., p. 432). Em princípio, 
essa afirmação está correta. Reflete a preocupação com o abuso do poder econômico que poderia existir se 
um concessionário desempenhasse um serviço público em monopólio e ainda tivesse liberdade total na 
fixação das tarifas. Entretanto, essa assertiva deve ser tomada com cautela. Conforme demonstrado, nos casos 
em que o concessionário assume o risco de variação da demanda, é plenamente possível instituir um regime 
de flexibilidade (ainda que relativa) na fixação das tarifas, de modo que ele possa efetivamente influir na 
procura pelo serviço. 
314 Note-se que a fixação de valores diferenciados de pedágio em função do horário ou dia da semana é 
plenamente viável. Existem manifestações doutrinárias a esse respeito há bastante tempo. Segundo Eurico de 
Andrade Azevedo e Maria Lucia Mazzei de Alencar, “é admissível a tarifa diferenciada pela utilização do 
serviço em horários ou dias diferentes, de pouco uso ou de pico, como ocorre com as linhas telefônicas ou 
com algumas rodovias, nos fins de semana. O acúmulo de usuários num mesmo período de tempo passa a 
exigir do concessionário cuidados especiais na prestação do serviço, onerando sobremaneira os custos” 
(Concessão..., p. 50). No mesmo sentido, Flávio Amaral Garcia defende que “quando a concessão tem um 
perfil diferenciado por dias de semana é que os custos do concessionário podem ser mais elevados; daí a 
cobrança de tarifa diferenciada” (Regulação Jurídica das Rodovias Concedidas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p. 167). O doutrinador lembra que a possibilidade de fixação de valores diferenciados de pedágio em 
função dos dias da semana foi prevista na concessão envolvendo a ligação viária de Rio Bonito-Araruama-
São Pedro da Aldeia (Via Lagos), no Estado do Rio de Janeiro (op. cit., p. 166). Confira-se ainda: GARCIA, 
Flávio Amaral. A remuneração nas concessões de rodovias. Revista de Direito Público da Economia – 
RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 5, p. 43-60, jan./mar. 2004. 
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gratuita ou gerida por outro concessionário (por exemplo, sob a modalidade de concessão 

administrativa). Nesse caso, parece possível estabelecer que o concessionário tenha 

liberdade de reduzir a tarifa de pedágio em determinados períodos se ele entende que dessa 

forma poderá obter uma remuneração maior, mediante um incremento na busca pelo 

serviço. Trata-se de uma decisão empresarial do particular. O risco dessa redução é 

integralmente assumido pelo concessionário, que não poderá exigir o reequilíbrio do 

contrato se a expectativa de incremento da sua remuneração não for alcançada. Da mesma 

forma, se a remuneração do concessionário se ampliar, o poder concedente não poderá 

pretender o reequilíbrio do contrato. O ganho será totalmente internalizado pelo 

delegatário. A vantagem social estará na prestação do serviço a um maior universo de 

usuários, mediante condições que pareciam atender melhor os anseios destes últimos. 

 21. Além disso, em certas situações, há apenas um prestador do serviço, mas 

determinados usuários em potencial têm a possibilidade de encontrar soluções próprias 

para as suas necessidades. É o que ocorre, por exemplo, no setor de saneamento (em que 

grandes usuários podem obter água potável por meio de poços artesianos) e no setor 

portuário (em que grandes produtores podem constituir um terminal privativo para não 

dependerem dos serviços prestados pelos terminais de uso público). Essa questão será 

tratada mais adiante, ainda neste capítulo. 

 Por fim, não se pode deixar de observar que, em certas situações, o serviço é 

formalmente prestado em regime de exclusividade, mas outros serviços acabam 

concorrendo diretamente com ele315. Também nesses casos é possível que o Estado confira 

alguma liberdade ao concessionário para a fixação das tarifas cobradas, uma vez que 

haverá uma competição com o prestador do outro serviço pela preferência dos usuários. 

 

1.3.3.3. Resultado: a utilidade da flexibilização da fixação das tarifas 

 

 22. A flexibilidade na fixação de tarifas, portanto, insere-se no contexto da nova 

regulação dos serviços públicos. Essa nova regulação (i) tem por objetivo abandonar a 

garantia de uma taxa de retorno; (ii) procura alternativas que permitam dispensar a 

necessidade de constantes revisões de custos pelo Estado; e (iii) busca alternativas que 

                                                 
315 Pense-se na concorrência que pode haver, por exemplo, entre os transportes rodoviário e aeroviário de 
passageiros. Para uma análise acerca do conceito de “mercado relevante”, confira-se: SALOMÃO FILHO, 
Calixto. Regulação e Concorrência: estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 63-76. No caso, o 
doutrinador analisa determinado ato de concentração e chega à conclusão de que refrigerantes e cervejas são 
produtos comercializados dentro de um mesmo mercado relevante (o mercado de bebidas). 
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possibilitem dar uma margem de liberdade ao agente econômico para que possa responder 

aos estímulos que acompanham tanto a entrada de novos concorrentes quanto a atribuição 

do risco da variação da demanda ao concessionário316. 

 Um serviço regulado quanto aos mais variados aspectos – como padrões de 

qualidade, estrutura de mercado do setor, compartilhamento de infraestrutura, entre outros 

– pode sujeitar-se a uma flexibilidade na fixação de tarifas mais ou menos intensa, 

dependendo do caso. Os valores das tarifas serão determinados, ainda que com algumas 

limitações, pelos próprios prestadores, em função de suas estratégias empresarias ao longo 

da prestação do serviço. Essas estratégias empresariais são necessárias na medida em que o 

concessionário assume riscos e deve ter instrumentos para responder a uma série de fatores 

externos, tais como a competição no mercado relevante e o comportamento da economia. 

 O Estado passa a ficar com uma função fiscalizadora, e não mais de definição 

exaustiva das tarifas cobradas pelo concessionário. Isso dispensa constantes revisões e 

permite a atribuição de riscos inerentes à concessão com muito maior completude ao 

delegatário. O prestador, por outro lado, deixa de ser mero coadjuvante, uma vez que fixará 

as tarifas cobradas, sob seu próprio risco, mediante políticas comerciais próprias. 

 É evidente, contudo, que essa flexibilização não se aplica a todo e qualquer serviço 

delegado pelo Estado. Apenas deverá ser aplicada se for vantajosa aos objetivos sociais 

buscados pelo Poder Público. Se ela resultar em abuso do poder econômico, o Estado – que 

continua sendo o titular do serviço prestado – poderá até mesmo alterar o regime de 

fixação de tarifas, sem prejuízo de punição dos agentes que abusarem de sua condição 

econômica317. 

 23. Em suma, nas concessões de serviços de interesse coletivo, a regulação estatal 

das tarifas pode ser de variados graus, partindo do simples acompanhamento das tarifas 

praticadas até a própria fixação concreta dos valores cobrados dos usuários, passando por 

situações de maior ou menor liberdade conferida ao concessionário, dependendo das 

normas aplicáveis a cada serviço e da configuração em termos econômicos de cada setor 

regulado. Em todos os casos, é possível que o Estado retome a gestão das tarifas ou 

flexibilize ainda mais a sua fixação, sendo que, em alguns serviços, pode-se passar a um 

                                                 
316 FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação..., p. 167. 
317 É o que prevê o artigo 104, § 2º, da Lei n. 9.472/97, que regula o setor de telecomunicações. Conforme 
será demonstrado abaixo, havendo abuso de poder econômico, não necessariamente deverá ser alterado todo 
o regime de fixação de tarifas. A retomada de um regime mais rígido deve ser pautada pelo princípio da 
proporcionalidade. 
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regime privado de fixação de preços (que será uma situação de ainda maior liberdade ao 

prestador do que ocorre na flexibilidade tarifária que é objeto deste capítulo). 

 

2. REGIME JURÍDICO GERAL DA FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA 

 

 24. Neste tópico, serão demonstradas as linhas gerais do regime jurídico da 

flexibilidade tarifária. Trata-se de considerações genéricas, aplicáveis a vários setores – o 

que não impede a existência de regras específicas para cada um. 

 

2.1. DISTINÇÃO FUNDAMENTAL: POLÍTICA COMERCIAL VERSUS POLÍTICA 

TARIFÁRIA 

 

 25. Em um regime de flexibilidade tarifária, a ideia nuclear consiste em permitir 

que o prestador adote decisões de política comercial no que se refere à fixação das tarifas, 

com maior ou menor liberdade dependendo da regulação aplicável ao serviço em questão. 

 O estudo da flexibilidade tarifária, portanto, passa necessariamente pela correta 

compreensão das diferenças entre política comercial e política tarifária. Tais distinções são 

relevantes para a definição das decorrências de cada uma das situações318. 

 26. O exercício de uma política comercial pelo concessionário consiste no conjunto 

de decisões tomadas pelo prestador com o objetivo de ampliar as vantagens econômicas 

obtidas com a exploração do serviço. Trata-se de decisões voltadas aos interesses do 

próprio delegatário, ou seja, orientadas à ampliação dos seus lucros. 

 A política comercial do concessionário, portanto, é exercida mediante uma lógica 

privada. Ao exercer a liberdade concedida pela regulação aplicável ao serviço, o prestador 

não se preocupa com os objetivos sociais envolvidos. Busca apenas a maximização dos 

seus lucros – obviamente dentro dos limites impostos pela regulação do serviço. Os 

benefícios sociais decorrentes do exercício da política comercial são a justificativa para 

que a regulação permita o seu exercício pelo concessionário, mas não constituem 

propriamente o objeto de preocupação do prestador. 

 Note-se que a concessão para a iniciativa privada de um serviço de titularidade 

estatal, ainda que sem flexibilidade tarifária, já envolve em alguma medida a aplicação da 

lógica privada a essas atividades. Concede-se ao prestador a oportunidade de explorar 

                                                 
318 Acerca do tema, confira-se: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As políticas..., p. 89-90. 
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determinado serviço, utilizando-se de mecanismos de direito privado (por exemplo, na 

contratação de funcionários e na organização dos fatores relacionados à prestação do 

serviço, entre outros).  

 Num regime de flexibilidade tarifária, contudo, procura-se reforçar e ampliar o 

âmbito de extensão das decisões de política comercial do prestador, permitindo-lhe cobrar 

tarifas da forma e nos valores que ele considere mais eficazes para a ampliação dos seus 

lucros privados. 

 27. Já o exercício da política tarifária é bem distinto do modo como se manifesta a 

política comercial. 

 A política tarifária consiste no conjunto de decisões de competência estatal tomadas 

pelo Poder Público com vistas à realização de objetivos buscados pela Administração 

(como a ampliação da universalização do serviço, por exemplo). Busca-se incrementar o 

acesso dos usuários ao serviço a fim de se atingir os objetivos sociais com maior eficiência. 

 A política tarifária, portanto, diferentemente do que ocorre com a política 

comercial, é orientada por razões de interesse público. Busca diretamente a garantia da 

satisfação das necessidades humanas envolvidas na prestação de serviços que apresentam 

forte coeficiente social319. 

 Além disso, o exercício da política tarifária consiste em uma competência estatal 

indelegável. Pelos objetivos que busca, há até mesmo uma inviabilidade lógica na sua 

delegação a um particular. Bem por isso, o concessionário, quando dispõe de liberdade 

para a fixação de tarifas, não está instituindo uma política tarifária, e sim exercendo sua 

política comercial (obviamente, nos limites da regulação aplicável ao setor). 

 28. Política comercial e política tarifária, portanto, não se confundem, mas a relação 

entre elas é evidente. 

 A possibilidade do exercício de uma política comercial na fixação de tarifas 

constitui, em última análise, uma decisão estatal de política tarifária. O Estado, no 

exercício da competência relativa à política tarifária, pode atribuir espaços de liberdade 

para que o concessionário exerça decisões relacionadas às tarifas que se orientem pela 

lógica privada de política comercial. Aí está a relação entre política comercial e política 

tarifária. 

 

 

                                                 
319 A fixação de tarifas por critérios de política tarifária foi tratada no Capítulo II. 
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2.2. AS RESPONSABILIDADES SUBJACENTES AO EXERCÍCIO DA POLÍTICA 

COMERCIAL 

 

 29. A política tarifária é de responsabilidade do Poder Público, enquanto que a 

política comercial é de responsabilidade do concessionário. 

 Isso quer dizer que o Estado responde pelos efeitos que a política tarifária gera 

tanto em relação ao atingimento das finalidades sociais como também no que se refere à 

sua influência na prestação do serviço. As decisões de política tarifária tomadas pelo 

Estado não podem inviabilizar a prestação do serviço e, mesmo alterando encargos e 

vantagens do prestador, devem respeitar a equação econômico-financeira do contrato – 

conforme já tratado no Capítulo II. 

 Já as decisões tomadas pelo prestador no exercício de sua política comercial são de 

sua própria responsabilidade. O Estado, ao conferir maior liberdade ao concessionário para 

que ele exerça decisões de política comercial no âmbito da fixação de tarifas, desincumbe-

se de responder pelos efeitos que tais opções gerem sobre a remuneração do prestador. 

 A atribuição de autonomia gerencial ao concessionário no âmbito da fixação de 

tarifas, portanto, é acompanhada da assunção de responsabilidades e riscos pelo prestador 

no que se refere ao aproveitamento econômico extraído da exploração do serviço. 

 30. Note-se que a existência de mecanismos de fiscalização não afasta a 

responsabilidade do prestador pela exequibilidade de suas decisões empresariais. 

Ressalvados, obviamente, os poderes de controle expressamente previstos na regulação do 

serviço (e que deverão ser compatíveis com a margem de autonomia assegurada pela 

flexibilidade tarifária), o Estado não tem ingerência sobre as decisões tomadas pelo 

concessionário no exercício de sua política comercial. O simples fato de haver fiscalização 

pelo Estado não confere ao prestador nenhuma garantia de que as decisões de política 

comercial serão bem sucedidas. 

 Noutras palavras, as estruturas estatais continuam exercendo a fiscalização da 

atuação do prestador de modo a se certificar de que ele está agindo de acordo com a 

margem de liberdade que lhe foi conferida, sem abuso de poder econômico. No entanto, os 

efeitos que as decisões tomadas pelo concessionário gerarem sobre sua própria 

lucratividade serão de responsabilidade do concessionário. Trata-se de um risco assumido 

pelo prestador. 

 A definição dos riscos passa, portanto, pela verificação de qual a margem de 

liberdade conferida ao prestador. Se os resultados (positivos ou negativos) provêm das 
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decisões de política comercial do concessionário, serão de sua responsabilidade. Já se 

forem derivadas de determinações estatais, o Estado será o responsável. 

 Tome-se como exemplo a redução da tarifa cobrada de determinado segmento de 

usuários. Tal medida terá efeitos diferentes dependendo de quem a instituiu. Caso se trate 

de um benefício tarifário instituído pelo poder concedente, deverá ser acompanhado de 

uma medida concomitante destinada a preservar a equação econômico-financeira. Já se a 

redução da tarifa integrar a política comercial do concessionário (por exemplo, na disputa 

pela preferência dos usuários em um serviço prestado em regime concorrencial), não 

haverá uma medida concomitante que compense eventual perda de remuneração. 

Tampouco se aplicará qualquer medida de reequilíbrio caso a redução momentânea da 

tarifa seja compensada com a ampliação do número de usuários a ponto de aumentar os 

lucros obtidos pelo prestador. 

 31. É necessário esclarecer, todavia, que tais colocações são feitas como regra 

geral. Em tese, é possível haver um compartilhamento de riscos de modo que, acima ou 

abaixo de determinados patamares, os resultados derivados da política comercial do 

concessionário revertam em favor da concessão, possibilitando um aumento ou diminuição 

dos encargos ou vantagens do prestador, dependendo do caso. Pode haver, portanto, um 

compartilhamento dos resultados da política comercial semelhante ao que ocorre com as 

receitas marginais320. Mas, para tanto, deve haver previsão expressa no contrato de 

concessão321. 

 

2.3. O IMPACTO DA AUTONOMIA GERENCIAL SOBRE A CONCEPÇÃO DA 

EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO 

 

 32. A questão da responsabilidade do prestador pelas suas decisões de política 

comercial gera efeitos sobre a concepção do equilíbrio econômico-financeiro do 

empreendimento. 

 A flexibilidade tarifária reforça o cunho dinâmico da equação econômico-

financeira. Não há a garantia de uma compatibilidade exata e precisa entre encargos e 

                                                 
320 O compartilhamento dos resultados das receitas marginais será tratado no Capítulo V. 
321 Esse compartilhamento pode justificar a concessão de margens de liberdade ao concessionário para a 
fixação de tarifas mesmo diante de um serviço prestado em regime de monopólio. Já nos casos de serviços 
prestados em regime concorrencial, tal compartilhamento dificilmente ocorrerá. Além de constituir uma 
limitação à competitividade, o fato é que a própria concorrência se destina a gerar efeitos benéficos aos 
usuários (redução das tarifas e melhoria da qualidade do serviço), sendo dispensável, assim, o 
compartilhamento dos resultados da política comercial dos prestadores. 
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vantagens ao longo de cada momento da concessão. O concessionário exercerá decisões de 

política comercial ao longo de toda a prestação, podendo inclusive revê-las a qualquer 

momento. Aliás, é necessário que assim o seja, para que responda aos estímulos da 

competição. Assim, é normal que haja variações na relação entre as vantagens e os 

encargos assumidos pelo prestador. 

 Marçal Justen Filho destaca o caráter dinâmico que a autonomia gerencial do 

concessionário pode conferir à equação econômico-financeira. Utiliza como exemplo 

justamente a variação do valor da contraprestação cobrada dos usuários. Segundo o 

doutrinador: 
Assim e para exemplificar, considere-se a situação de competição entre diferentes agentes. Não seria 
possível imaginar que as variações de preço, inevitáveis em função da concorrência instalada, 
seriam acompanhadas de uma variação correspondente e automática dos encargos. Até se poderia 
admitir que o poder concedente fosse chamado a intervir em situações anômalas e extraordinárias, 
mas a equação inicial seria objeto de variações permanentes e insuscetíveis de supressão. 
Essa solução é compatível com a concepção de um serviço público prestado em condições de 
autonomia gerencial maior, com remuneração permeada pelos princípios do preço de mercado ou do 
custo marginal322. 

 

 Tal entendimento é irreparável. 

 34. Acrescente-se ainda que o reforço ao caráter dinâmico da equação econômico-

financeira não representa supressão unilateral das garantias relativas à imutabilidade da 

equação. 

 Diante de um regime de flexibilidade tarifária, a equação econômico-financeira 

específica daquela concessão será concebida sob o pressuposto de que haverá autonomia 

gerencial ao prestador na fixação das tarifas. O prestador tem conhecimento das 

responsabilidades envolvidas e deverá utilizar a margem de liberdade que lhe é conferida 

para ampliar as suas vantagens. 

 Além disso, há um caráter bilateral da inovação, uma vez que os riscos de perdas 

são acompanhados do reconhecimento da legitimidade dos ganhos decorrentes do exercício 

de decisões tomadas no âmbito da autonomia gerencial do concessionário. Trata-se de uma 

contrapartida relacionada à assunção de maiores riscos pelo prestador323. 

 A liberdade conferida ao prestador pode inclusive ter sido o fator decisivo que 

levou o concessionário a disputar a prestação do serviço. O prestador poderia estar 

                                                 
322 Teoria Geral..., p. 361. 
323 Retome-se a crítica feita no Capítulo I ao pensamento de José Horário Meirelles Teixeira (Os Serviços..., 
p. 15-22). Atualmente, e com especial ênfase nos serviços prestados sob regime de flexibilidade tarifária, não 
há a concessão de certos “privilégios de inestimável valor” ao delegatário. A existência de espaços para o 
exercício de uma política comercial pelo concessionário justifica a percepção de lucros mais significativos 
pelo prestador – como contrapartida pela assunção de maiores riscos. 
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interessado justamente na oportunidade de exercer uma política comercial mais agressiva, 

por entender que ela seria mais lucrativa. 

 Portanto, a flexibilidade tarifária confere um caráter dinâmico à relação entre 

encargos e vantagens, o que não significa a existência de qualquer supressão da garantia 

constitucional do equilíbrio econômico-financeiro – uma vez que a equação, quando 

estipulada, já contemplava essa variabilidade. Trata-se, em última instância, de estabelecer 

os riscos assumidos por cada uma das partes, com os efeitos que isso gera sobre a relação 

entre encargos e vantagens da concessão. A solução é compatível com a concepção de um 

serviço público prestado em condições de maior autonomia gerencial, com remuneração 

permeada por fatores de mercado. 

 

2.4. DIRETRIZES GERAIS DA REGULAÇÃO DA FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA 

 

 35. A regulação da flexibilidade tarifária deve atender a algumas diretrizes, de 

forma a conciliar a liberdade empresarial do prestador com a manutenção da aplicação do 

regime de direito público. 

 

2.4.1. Princípio geral: a liberdade empresarial como limite à ingerência administrativa 

 

 36. O princípio geral da regulação dos serviços prestados em regime de 

flexibilidade tarifária é o de que a Administração deve respeitar os espaços de autonomia 

gerencial conferidos pela lei ao concessionário. 

 Havendo um espaço de liberdade empresarial para que o concessionário exerça 

decisões relativas à fixação de tarifas, a Administração não poderá ter ingerência sobre as 

opções do prestador. Do contrário, sequer haveria motivo para se conferir liberdade ao 

concessionário. 

 A identificação de um modelo regulador pautado pela definição de espaços de 

liberdade ao concessionário consiste em um critério de interpretação das cláusulas gerais 

de atribuição de competências – inclusive de natureza normativa – à Administração. É 

necessário identificar se a legislação que rege o serviço conferiu espaços de liberdade 

empresarial ao concessionário (e em que medida isso ocorreu), a fim de que a regulação 

seja interpretada e aplicada sem ferir essa diretriz. 

 Há, portanto, um sentido negativo na regulação dos setores caracterizados pela 

flexibilidade tarifária. Trata-se da impossibilidade de a Administração exercer atuação que 
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ofenda o espaço de liberdade conferido ao prestador. Há uma garantia do concessionário 

frente a ingerências indevidas da Administração. 

 37. O efeito da liberdade empresarial na regulação dos serviços públicos foi bem 

exposta por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara324. Os doutrinadores entendem 

que há nos serviços públicos dois modelos reguladores muito diferentes, denominados por 

eles de “modelo político” e “modelo técnico”. No “modelo político”, a autoridade 

reguladora recebe um poder de conformação de largo espectro, que não encontra limite em 

qualquer direito à liberdade empresarial do prestador. Já no “modelo técnico”, a autoridade 

reguladora recebe um poder de conformação setorial limitado pelos espaços de liberdade 

empresarial assegurados por lei. A distinção entre os dois modelos, portanto, está centrada 

na existência ou não de liberdade empresarial. Segundo eles, o regime de liberdade 

tarifária é um dos mecanismos que refletem a existência de espaços de liberdade 

empresarial325. Assim, conforme explicam os autores, qualquer regulamento editado pela 

Administração não poderá ignorar esses espaços de liberdade conferidos aos 

concessionários, sob pena de ofensa à lei que regula o setor. 

 Com base nessas observações, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara 

concluem que “para a interpretação dessas cláusulas gerais de competência reguladora dos 

serviços públicos, é essencial identificar qual é, segundo a lei, o modelo regulador setorial. 

Se o modelo for técnico – não político – a interpretação deve se pautar pelo objetivo de 

garantir a plena vigência dos espaços de liberdade empresarial que foram criados pela 

lei”326. 

 Tal conclusão se aplica a qualquer serviço público. A Administração, ao 

regulamentar a prestação de um serviço, encontra limites nos espaços de liberdade 

empresarial conferidos pela legislação aos concessionários. Dentre tais espaços, enquadra-

se justamente a flexibilidade tarifária – caso eventualmente prevista para vigorar no setor 

específico. 

 É interessante observar que em qualquer serviço delegado o concessionário tem 

liberdade para gerenciar os fatores de organização da prestação. Não há dificuldade alguma 

em admitir, por exemplo, que é vedado ao Estado se imiscuir na contratação de 

funcionários, na aquisição de determinados materiais, e assim por diante. 
                                                 
324 Da regulação política à regulação técnica: o efeito da liberdade empresarial nos serviços públicos. Revista 
de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 7, n. 26, p. 55-62, abr./jun. 2009. 
325 O outro mecanismo mencionado pelos doutrinadores consiste no direito do prestador do serviço de 
transporte aéreo explorar quaisquer linhas. Como se vê, a análise dos doutrinadores se deu à luz da regulação 
do setor aéreo, mas as linhas gerais do raciocínio desenvolvido se aplicam a outros setores. 
326 Da regulação..., p. 62. 
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 O caráter de certo modo inovador aqui tratado é que, na flexibilidade tarifária, 

amplia-se o espaço de liberdade gerencial exercida pelo concessionário a ponto de incluir 

uma forma de atuação que gera efeitos diretos sobre terceiros, que é justamente a fixação 

concreta das tarifas. 

 

2.4.2. Objetivos da regulação incidente sobre a flexibilidade tarifária 

 

 38. A regulação incidente sobre a política comercial exercida pelos concessionários 

apresenta alguns objetivos peculiares em comparação com a regulação da política tarifária, 

de responsabilidade estatal. 

 Na regulação da política tarifária, constituem objeto central de preocupação a 

observância da equação econômico-financeira, a indicação das fontes de recursos para o 

financiamento da medida instituída e os critérios aplicáveis pelo Estado para a instituição 

de medidas concretas de política pública327. 

 Já a regulação incidente sobre a política comercial exercida no âmbito da 

flexibilidade tarifária preocupa-se com questões de natureza diversa. Podem ser apontados 

três objetivos gerais da regulação da política comercial dos concessionários: (i) evitar e 

reprimir o abuso de poder econômico; (ii) evitar discriminações sem respaldo em critérios 

objetivos; e (iii) manter a flexibilidade enquanto mecanismo orientado à consecução de 

finalidades de interesse público. 

 

2.4.2.1. A questão do abuso do poder econômico 

 

 39. A regulação incidente sobre a política comercial em matéria de flexibilidade 

tarifária deve se preocupar em evitar o abuso do poder econômico pelo prestador. 

 A Administração deve impedir e punir eventuais condutas do concessionário que se 

destinem a distorcer a competição. Não se pode admitir condutas anticoncorrenciais, tais 

                                                 
327 No setor de telecomunicações, a preocupação central da Lei n. 9.472/97 com a política tarifária diz 
respeito especialmente ao equilíbrio da delegação. É o que observa Floriano de Azevedo Marques Neto: 
“Quando trata da política tarifária, a preocupação da LGT é de outra ordem. Preocupa-se em evitar que 
estruturas tarifárias novas (distintas daquelas previstas no contrato) ou com conteúdo econômico diverso do 
inicialmente pactuado sejam impostas pela Agência sem compensar economicamente a concessionária” (As 
políticas..., p. 90). O doutrinador refere-se ao artigo 108, § 4º, que determina o dever de rever as bases do 
contrato quando houver oneração da concessionária, bem como ao artigo 80, § 1º, que exige a explicitação 
das fontes de financiamento das metas de universalização não amortizáveis pela regular exploração do 
serviço. 
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como a prática de dumping ou a realização de subsídios cruzados vedados pela 

legislação328. 

 Aplicam-se nessa seara as construções de direito concorrencial, cujo exame 

ultrapassa os limites deste estudo. 

 

2.4.2.2. Evitar discriminações sem respaldo em critérios objetivos 

 

 40. A regulação da flexibilidade tarifária deve também se preocupar em evitar que o 

concessionário discrimine usuários sem a utilização de critérios objetivos. 

 40.1. Conforme já demonstrado no Capítulo II, ao se examinar a aplicação de 

critérios político-sociais no estabelecimento de tarifas, é plenamente possível que o Estado, 

no exercício da política tarifária, fixe tarifas diferenciadas sem que isso represente uma 

ofensa ao princípio da isonomia. Pelo contrário, trata-se de medida compatível com a 

isonomia e a impessoalidade, desde que tomada mediante critérios compatíveis com a 

ordem jurídica. Deve-se estar diante de uma efetiva diferença, e o tratamento diferenciado 

deve ser orientado pelo princípio da proporcionalidade. 

 A fixação de tarifas diferenciadas pelo Poder Público normalmente se pauta por 

critérios de solidariedade social ou por objetivos regulatórios. Pretende-se ampliar a 

universalização do serviço ou alterar o comportamento dos usuários, de modo a se atingir 

os objetivos sociais buscados com a sua prestação. A legitimidade dessas medidas, 

portanto, é muito clara. 

 Já no âmbito do exercício da política comercial pelo concessionário, eventuais 

discriminações na fixação das tarifas não serão orientadas por critérios de justiça ou 

solidariedade social. Serão instituídas, na realidade, com o propósito de ampliar a 

lucratividade do prestador – por exemplo, instituindo-se tarifas que estimulem o consumo 

do serviço prestado. 

 Daí surge a questão de se saber em que medida a diferenciação na fixação de tarifas 

pelo concessionário é compatível com a ordem jurídica – e em especial com os princípios 

                                                 
328 Conforme já examinado no Capítulo II, ao se tratar dos mecanismos de financiamento da política tarifária, 
a criação de subsídios cruzados pelo próprio prestador poderia ser utilizada como instrumento de 
concorrência desleal. Nesse sentido, o artigo 70, inciso I, da Lei n. 9.472/97 considera conduta 
anticoncorrencial a prática de subsídios cruzados, vedando-a, em princípio, como conduta de política 
comercial das prestadoras, bem como excluindo-a como fonte de recurso para a universalização dos serviços. 
Conforme destacado no Capítulo II, essa regra se destina a coibir condutas anticoncorrenciais do prestador, 
no exercício de sua política comercial. Não veda que uma política tarifária, pública por definição, utilize a 
prática de subsídios internos para a universalização do serviço (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As 
políticas..., p. 101). 
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da isonomia e da impessoalidade que orientam a prestação de serviços de titularidade 

estatal. 

 40.2. Inicialmente, é necessário ressalvar que, se o concessionário tem liberdade de 

fixar tarifas, oferecer descontos, realizar promoções, entre outras medidas, a diferenciação 

tarifária constitui um importante mecanismo a ser utilizado. As diferenciações podem se 

destinar, por exemplo, a ampliar a utilização do serviço em dias e horários nos quais há 

maior ociosidade, bem como a conquistar mais usuários naqueles segmentos mais 

lucrativos. 

 Afaste-se desde logo, portanto, eventual entendimento de que o prestador não 

poderia fixar tarifas diferenciadas. O concessionário pode adotar a prática de estabelecer 

tarifas diferenciadas, e normalmente o fará tendo em vista a preservação dos mercados 

mais interessantes (ou seja, mais lucrativos). Mesmo em sede de política comercial, 

portanto, admitem-se diferenças de tratamento pelo concessionário, dentro da ideia de 

“clientelização” da atividade329. 

 40.3. Nem se diga que a diferenciação tarifária instituída pelo concessionário seria 

indevida por se pautar por critérios egoísticos (ampliação da lucratividade do prestador). 

 Não há nada de errado em o concessionário se pautar por critérios de ampliação do 

seu retorno financeiro. Afinal, ele não presta o serviço por mera benemerência. Seu 

objetivo é a maximização do retorno obtido com a exploração da atividade, e não apenas a 

obtenção de seu “lucro normal”330. 

 Além disso, o objetivo egoístico que move o prestador pode ser orientado a gerar 

efeitos benéficos a terceiros, tal como a redução das tarifas. Por esse motivo, a instituição 

da concorrência normalmente é acompanhada de medidas que permitam maior 

flexibilidade tarifária ao prestador. 

 A questão se reporta, em última análise, à distinção existente entre política tarifária 

e política comercial. Esta é exercida mediante uma lógica privada do concessionário. Se 
                                                 
329 Stéphane Braconnier expõe que a “clientelização” dos serviços públicos se relaciona à vontade dos 
prestadores, públicos ou privados, de propor tarifas que atendam as situações concretas de sua “clientela” 
(Droit..., p. 358). O doutrinador expõe a questão da clientelização em oposição à exigência de veracidade e 
transparência na fixação das tarifas, para defender a existência de uma “lógica contraditória” na tarifação dos 
serviços públicos na atualidade. 
330 É interessante neste ponto mencionar a diferença entre “lucro normal” e “maximização dos lucros”. 
Segundo Vasco Rodrigues, “em concorrência perfeita, a liberdade de entrada e saída na indústria força as 
empresas a praticar um preço que lhes permita um lucro rigorosamente idêntico ao que conseguiriam se 
transferissem os seus recursos para a mais atractiva das actividades alternativas disponíveis. A esta grandeza, 
chamam os economistas ‘lucro normal’” (Análise Económica do Direito: uma introdução. Coimbra: 
Almedina, 2007, p. 159). Entretanto, as empresas, no modelo de concorrência, segundo o doutrinador (mas 
em qualquer outro modelo que crie determinados incentivos, acrescente-se), tentam maximizar os seus 
lucros, ou seja, obter lucros que representem um acréscimo em relação aos “lucros normais”. 
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for necessária a fixação de tarifas também mediante critérios de interesse público, poderá 

haver uma combinação de critérios de política comercial e política tarifária. Mas a 

diferenciação de tarifas mediante aplicação da lógica privada do prestador é plenamente 

possível. 

 40.4. Existem vários exemplos de tratamentos diferenciados decorrentes da política 

comercial dos concessionários. No setor de telecomunicações, os prestadores oferecem 

pacotes de serviços mais vantajosos aos grandes usuários corporativos em comparação 

com os usuários domiciliares. Na aviação civil, os usuários que se utilizam do serviço com 

maior frequência ganham milhas, que nada mais são dos que descontos na compra de 

novas passagens em função da maior procura pelo serviço. No setor de saneamento, o 

artigo 41 da Lei n. 11.445/2007 estabelece que, se houver previsão nas normas de 

regulação, “grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, 

mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador”. Semelhante possibilidade 

de negociação pode ocorrer na exploração de terminais portuários de uso público331. 

 Portanto, a diferenciação tarifária no âmbito da política comercial do 

concessionário, por si só, não ofende a ordem jurídica. Constitui instrumento legítimo de 

ampliação da lucratividade do prestador, bem como uma resposta à concorrência na 

prestação do serviço. A estipulação de tarifas diferenciadas pelo concessionário, por si só, 

é uma prática viável. 

 41. Entretanto, a fixação de tarifas, mesmo no regime de flexibilidade tarifária, é 

pautada pelos princípios da isonomia e da impessoalidade. Mesmo conferindo-se margens 

de liberdade ao prestador, ainda se está diante de um sistema tipicamente publicista332. 

 Assim, para que o exercício da política comercial não seja ofensivo à ordem 

jurídica, exige-se que as diferenças de tratamento no que se refere à fixação de tarifas 

tenham respaldo em critérios razoáveis e objetivos. As diferenças de tratamento devem se 

aplicar a todas as pessoas que se encontrem na mesma situação e atendam aos critérios 

públicos estipulados pelo concessionário. 

 Nesse sentido, Jacintho Arruda Câmara admite que a concessão de descontos a 

determinadas categorias de usuários “não representa uma ofensa ao princípio da isonomia”, 

                                                 
331 A flexibilidade tarifárias nesses setores será exposta abaixo. 
332 Na realidade, mesmo diante de atividades privadas, a fixação de preços não pode produzir uma 
discriminação entre consumidores que se encontrem na mesma situação. Trata-se de prática vedada pelo 
artigo 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é a lição de Floriano de 
Azevedo Marques Neto: “O princípio da generalidade ou universalidade de atendimento, aliás, não é 
exclusivo dos serviços públicos, sendo aplicável a todas as relações de consumo como prevê o artigo 39, II e 
IX, do Código de Defesa do Consumidor” (As políticas..., p. 77). 
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mas ela “não pode ser feita de maneira arbitrária ou pessoal”. Segundo o doutrinador: “A 

prestação de serviços públicos, mesmo que delegada a particular, não afasta esta atividade 

de regras básicas do regime jurídico administrativo, tais como o princípio da 

impessoalidade”333. 

 No mesmo sentido se manifesta Floriano de Azevedo Marques Neto. Ao tratar do 

setor de telecomunicações, o doutrinador defende que o artigo 3º, inciso III, da Lei n. 

9.472/97, que prevê o direito do usuário de não ser discriminado quanto às condições de 

acesso e fruição do serviço, “está longe, muito longe de indicar obrigação de tratamentos 

cambojanamente uniformes (desde que, por óbvio, as diferenças tenham respaldo em 

critérios razoáveis e objetivos)”334. 

 Note-se que parcela da doutrina defende que não seria razoável a Administração 

controlar os critérios instituídos pelo concessionário. Cesar A. Guimarães Pereira, por 

exemplo, entende que a outorga de benefícios específicos pelo prestador constitui uma 

“transferência de riqueza privada do concessionário para o usuário, a qual não está sujeita a 

qualquer pauta ou controle”335. 

 Entretanto, discorda-se aqui desse posicionamento, por se entender que a questão 

não se relaciona propriamente com a ausência de controles sobre a transferência de riqueza 

privada, mas com as condições de prestação de um serviço de titularidade estatal. Ainda 

que se esteja diante de um regime de flexibilidade tarifária, permanece-se diante de um 

serviço prestado sob o primado da impessoalidade, que não admite tratamentos 

diferenciados sem qualquer critério razoável e objetivo. 

 42. Não cabe aqui apontar quais podem ser os critérios razoáveis e objetivos a 

respaldar uma política comercial de fixação de tarifas. São inúmeras as possibilidades. 

Alguns critérios usuais, contudo, são a condição especial de localização do usuário e a 

quantidade de serviço prestado. Trata-se de critérios objetivos e relacionados com as 

condições de prestação do serviço. Assim, os usuários que se enquadrarem na mesma 

situação devem ser contemplados com o mesmo tratamento. 

 

 

 

 

                                                 
333 Tarifas..., p. 92-93. 
334 As políticas..., p. 103. 
335 Usuários..., p. 384. 
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2.4.2.3. O efetivo benefício social decorrente da flexibilidade tarifária 

 

 43. Por fim, a regulação da política comercial dos prestadores deve se preocupar 

também com o efetivo benefício social decorrente da instituição do regime de flexibilidade 

tarifária. 

 É necessário que haja um acompanhamento constante dos efeitos práticos 

decorrentes da flexibilidade tarifária, a fim de se verificar se os usuários estão sendo 

efetivamente beneficiados. 

 Admite-se inclusive que o Estado restabeleça o regime anterior de fixação de tarifas 

caso a flexibilidade não esteja atingindo seus objetivos em virtude do aumento arbitrário 

dos lucros ou de práticas prejudiciais à competição (conforme prevê o § 1º do artigo 104 da 

Lei n. 9.472/97 especificamente para o setor de telecomunicações). 

 Trata-se, de todo modo, de medida extremamente drástica, que deve ser pautada 

pelo princípio da proporcionalidade. Afinal, em certos casos, a ausência de atingimento 

dos benefícios almejados pode derivar de outros fatores que não propriamente a 

flexibilidade tarifária do setor. 

 

2.4.3. Modos de manifestação da política comercial 

 

 44. A política comercial exercida pelo concessionário pode se manifestar de várias 

formas, dependendo da esfera de liberdade que lhe é conferida pela legislação aplicável ao 

serviço e pelo contrato firmado com o poder concedente. 

 Em princípio, o concessionário pode (i) definir os valores cobrados dos diversos 

segmentos de usuários, (ii) cobrar valores inferiores ao teto de modo perene ou na forma de 

promoções ou descontos, bem como (iii) definir o balanceamento de itens tarifários para 

fins de reajuste. 

 Essas três formas de se conferir flexibilidade no estabelecimento de tarifas 

correspondem respectivamente à (i) liberdade tarifária, (ii) ao price cap e (iii) à cesta 

tarifária, que serão tratados mais detalhadamente abaixo. Lá serão examinadas as 

peculiaridades dessas três espécies do gênero flexibilidade tarifária. Será demonstrado 

também que, em certos setores, o concessionário tem a possibilidade inclusive de negociar 

suas tarifas – o que ocorre normalmente com grandes usuários, como uma forma de 

incentivar a utilização do serviço e evitar que essas pessoas busquem soluções próprias 

para a satisfação de suas necessidades. 
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 É interessante notar, contudo, que a flexibilidade tarifária pode se manifestar 

eventualmente até de outras formas que venham a ser concebidas pela criatividade 

empresarial do concessionário. Tais novas manifestações poderão ser aceitas desde que 

compatíveis com a legislação. Disso decorre também a necessidade de a regulação 

incidente sobre cada serviço estar em constante atualização. 

 

2.5. CONSIDERAÇÃO CRÍTICA: A COMPLEXIDADE DA REGULAÇÃO SOBRE A 

FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA 

 

 45. Por fim, ainda no tocante ao exame do regime jurídico geral da flexibilidade 

tarifária, convém fazer uma observação de ordem crítica. 

 Conforme se depreende das considerações acima, a flexibilidade tarifária dá ensejo 

a uma rica problemática. Envolve, por exemplo, o acompanhamento de possíveis práticas 

anticoncorrenciais (tais como a fixação de preços predatórios e subsídios que falseiam a 

competição), bem como dos objetivos concretos buscados com o regime mais flexível. 

 Essas questões demonstram que os novos paradigmas de organização dos serviços 

de interesse coletivo (no que se insere a flexibilidade tarifária) trazem em si algumas 

dificuldades que, muitas vezes, demonstram ser inviável reduzir a complexidade da ação 

reguladora. A flexibilidade na fixação de tarifas, embora retire do poder concedente a 

necessidade de investigar custos e de verificar critérios de reajuste e revisão, engloba 

outros tipos de dificuldades, possivelmente até mais complexas e que demandam uma 

relevante estrutura de controle por parte do Poder Público. Pense-se, por exemplo, nos 

conflitos de competência que podem existir entre órgãos reguladores e órgãos de defesa da 

concorrência, que muitas vezes compreendem o mesmo fenômeno de formas diversas336. 

 Portanto, ao mesmo tempo em que a flexibilidade tarifária constitui uma das formas 

de superação das dificuldades relacionadas ao controle de custos dos concessionários, 

acaba envolvendo questões de outra natureza, relativas em grande parte ao controle do 

                                                 
336 Esse assunto é complexo e demandaria um trabalho específico. Por isso, não será examinado no presente 
estudo, que tem um objeto diferente. Para uma ampla análise das questões envolvidas, especificamente no 
sistema financeiro, mas com lições extensíveis a outros setores, confira-se: CAMPILONGO, Celso 
Fernandes; ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga da; MATTOS, Paulo Todescan Lessa (coord.). Concorrência e 
Regulação no Sistema Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 2002. Outro assunto pulsante consiste no 
exame de decisões do CADE acerca de situações de imunidade antitruste decorrente de regulação pública. 
Sobre o tema, confira-se: JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições..., p. 156-188. A problemática não se 
restringe ao direito brasileiro. Para um exame do enfrentamento da questão no direito português, confira-se: 
MARQUES, Maria Manuel Leitão; ALMEIDA, João Paulo Simões de; FORTE, André Matos. Concorrência 
e Regulação: a relação entre a autoridade da concorrência e as autoridades de regulação sectorial. Coimbra: 
Coimbra, 2005. 
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abuso do poder econômico, que também são bastante complexas. O fato é que o Estado 

não pode simplesmente se liberar de certos controles. Cada método envolve sistemáticas 

diversas de controle, mas sempre será necessária a fiscalização pelo poder concedente. 

 

3. MECANISMOS CONCRETOS DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS TARIFAS 

 

 46. Conforme já adiantado, a flexibilidade na fixação de tarifas pode se dar 

basicamente por três mecanismos: (i) liberdade tarifária, (ii) tarifa teto (ou price cap) e (iii) 

cesta tarifária. 

 O funcionamento concreto de cada um deles pode variar de acordo com as 

peculiaridades de cada serviço. É possível inclusive que haja uma combinação entre eles. 

 O exame da questão passa pelo estudo mais aprofundado de cada um desses 

mecanismos. 

 

3.1. A LIBERDADE TARIFÁRIA 

 

 47. O regime de liberdade tarifária consiste em o poder concedente permitir que o 

concessionário estabeleça o valor da remuneração que vai ser cobrada dos usuários, 

ficando a Administração basicamente com uma função fiscalizadora. O concessionário, 

assim, terá grande liberdade para fixar os valores cobrados, de acordo com suas estratégias 

empresariais na gestão do serviço. O poder concedente terá o dever de fiscalizar e coibir 

abusos, mas deve respeitar a margem de liberdade do concessionário, sob pena de não se 

estar mais diante de uma situação de liberdade tarifária. 

 

3.1.1. Assunção pelo concessionário do risco de fixação do valor da tarifa 

 

 48. É evidente que, se o concessionário tem liberdade para fixar as tarifas cobradas 

dos usuários, deve assumir integralmente o risco decorrente de suas decisões. 

 Essa questão já foi adiantada acima. O concessionário responde por suas estratégias 

empresariais. A situação é absolutamente diversa, portanto, dos casos em que o Poder 

Público pretende fixar os valores das tarifas. Diante de uma situação de liberdade tarifária, 

o Poder Público deve respeitar a margem de liberdade atribuída ao concessionário. O 

particular será o responsável pelo sucesso ou fracasso de suas estratégias. 
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3.1.2. Âmbito de aplicação da liberdade tarifária 

 

 49. A liberdade tarifária é aplicada especialmente nos casos em que há a prestação 

de serviço público em regime concorrencial – como ocorre na telefonia fixa ou no 

transporte aéreo regular de passageiros, por exemplo. Nesses casos, os prestadores têm 

ampla liberdade para fixar suas tarifas. E é necessário que seja assim, de modo que os 

concessionários tenham à sua disposição mecanismos (que vão além da simples melhora na 

prestação do serviço) para disputar a preferência dos usuários e, por conseguinte, tentar 

ampliar a sua participação no mercado. 

 Não se conhece a aplicação da liberdade tarifária a situações em que um serviço 

público é prestado em regime de exclusividade. A liberdade tarifária nesses casos poderia 

levar ao abuso do poder econômico por parte do concessionário, uma vez que os usuários 

não poderiam buscar outros meios de usufruir dos serviços. Entretanto, é até viável cogitar 

da possibilidade de aplicar a liberdade tarifária em serviços prestados em regime não 

concorrencial, inclusive naqueles casos em que o prestador, apesar de não ter um 

concorrente prestando o mesmo serviço, disputa o mesmo mercado relevante com um 

prestador de outro serviço. 

 De todo modo, a regra geral é a de que a liberdade tarifária se aplica aos serviços 

públicos prestados em regime de concorrência, sempre que a regulação do setor assim o 

permitir. 

 

3.1.3. Distinção entre a liberdade tarifária e o regime privado de fixação de preços 

 

 50. O sistema de liberdade tarifária consiste em uma aproximação do regime 

privado de fixação de preços. Em ambos, há ampla liberdade dos agentes econômicos no 

estabelecimento de sua remuneração. 

 Ainda assim, no regime de liberdade tarifária, não há propriamente uma 

transformação do serviço público em uma atividade econômica em sentido estrito. A 

liberdade tarifária, apesar de se aproximar do sistema privado de fixação de preços, 

consiste em um mecanismo publicista. Está-se diante de um serviço público, de titularidade 

estatal, sobre o qual o Poder Público tem a prerrogativa de exercer a política tarifária. O 

poder concedente, a qualquer momento, pode retomar a gestão das tarifas, passando a fixar 

os seus valores e a estrutura de cobranças, sem deixar qualquer margem de liberdade ao 

concessionário. 
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 Por isso, segundo Jacintho Arruda Câmara, a liberdade tarifária nada mais é do que 

uma “liberdade vigiada”337. Trata-se de uma situação transitória, que pode ser retirada do 

concessionário sempre que o poder concedente assim entender melhor. 

 51. Portanto, numa situação de liberdade tarifária, o que preserva o caráter público 

do regime remuneratório é a possibilidade de retomada, a qualquer momento, da gestão das 

tarifas por parte do poder concedente. 

 Este é o posicionamento de Jacintho Arruda Câmara ao tratar do tema: 
Há de se perquirir, em tais casos, o que separaria este modelo do regime próprio do direito privado, 
que é o de preços. Basicamente, a característica que preserva o caráter público do regime 
remuneratório é a possibilidade de retomada, a qualquer tempo, da gestão das tarifas por parte do 
poder concedente. A “liberdade” conferida ao concessionário é circunstancial, transitória. Não 
significa abdicar do poder de intervir, mas apenas a implementação de técnicas de regulação que 
empregam instrumentos próprios da atividade privada para extrair proveitos em prol do interesse 
público. Cessada a circunstância que faça desta técnica uma medida benéfica, o Poder Público 
resguarda a prerrogativa de retomar o regime de maior intervenção338. 
 

 Essa observação é importante na medida em que se admite a prestação de serviço 

de interesse coletivo também no regime jurídico de direito privado – como ocorre 

atualmente no setor de telecomunicações, com o serviço móvel pessoal, tal como previsto 

no artigo 129 da Lei n. 9.472/97. Nesses casos, aplica-se um regime privado de fixação de 

preços, e não o regime público da liberdade tarifária. Essa distinção ficará melhor 

evidenciada abaixo, quando for examinada a liberdade tarifária no setor de 

telecomunicações. 

 

3.1.4. A questão da retomada do regime mais rígido de fixação de tarifas 

 

 52. A possibilidade de retomada do regime mais rígido de fixação de tarifas, como 

visto, é uma característica central da liberdade tarifária. Entende-se que o poder concedente 

tem a prerrogativa de retirar essa liberdade dos concessionários. 

 Entretanto, tal prerrogativa apresenta algumas limitações. 

 52.1. O estabelecimento de uma situação de liberdade tarifária tem fundamento na 

lei. Normalmente, a lei que regula um setor específico já define que a liberdade tarifária 

deve ser a regra geral (quando for esse o caso). Além disso, a lei estabelece as situações ou 

ao menos os requisitos que devem ser observados para que haja a prestação de um serviço 

em regime de liberdade tarifária. 

                                                 
337 Tarifa..., p. 89. 
338 Tarifa..., p. 89.  
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 Sendo assim, o poder concedente não pode simplesmente retirar a liberdade 

tarifária em ofensa aos preceitos legais. Estando diante de uma situação que a lei define 

como sendo de liberdade tarifária, o Poder Público deve observar o comando legal. 

 É evidente que a lei normalmente utiliza conceitos jurídicos indeterminados339 para 

definir os casos em que deve ser observada a liberdade tarifária. No setor de 

telecomunicações, por exemplo, o artigo 104 da Lei n. 9.472/97 estabelece que as 

concessionárias do serviço telefônico prestado em regime de direito público podem ser 

submetidas ao regime de liberdade tarifária se existir “ampla e efetiva competição entre as 

prestadoras do serviço”. Trata-se de uma expressão imprecisa. Não há uma definição do 

que seja uma competição “ampla” e “efetiva”. Além disso, o § 2º do artigo 104 estabelece 

que deve haver o restabelecimento do sistema tarifário anterior quando houver “aumento 

arbitrário dos lucros” ou “práticas prejudiciais à competição”. Trata-se igualmente de 

termos imprecisos, que podem gerar muita discussão no caso concreto. 

 Desse modo, o poder concedente somente pode restabelecer o sistema mais rígido 

de fixação de tarifas quando se deparar com uma das hipóteses previstas em lei – ou nos 

demais instrumentos regulatórios eventualmente editados com fundamento em lei. Como 

os dispositivos utilizam termos imprecisos, é imprescindível que o poder concedente 

sempre externe com precisão os fundamentos pelos quais entende que é necessário afastar 

o regime de liberdade tarifária. A motivação do ato é essencial à sua validade e eficácia. 

Deverá o poder concedente demonstrar que cessaram as circunstâncias que tornavam o 

regime da liberdade tarifária o mais benéfico aos usuários. 

 52.2. Portanto, a afirmação de que o poder concedente pode retomar a qualquer 

momento o regime mais rígido de fixação de tarifas deve ser compatibilizada com os 

princípios do Estado de Direito. Admite-se, de fato, que o poder concedente afaste a 

                                                 
339 Acerca do denominados “conceitos jurídicos indeterminados”, confiram-se: CORREIA, José Manuel 
Sérvulo. Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos. Coimbra: Almedina, 1987, p. 
106-136 e 472-476; SAINZ MORENO, Fernando. Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discricionariedad 
Administrativa. Madrid: Civitas, 1976. No direito brasileiro, uma das formulações mais conhecidas acerca do 
assunto foi realizada por Celso Antônio Bandeira de Mello. Segundo o doutrinador, em dadas situações, 
“mesmo recorrendo-se a todos os meios mais além aduzidos para delimitar o âmbito de uma expressão vaga, 
ter-se-á de reconhecer que não se poderia rechaçar como necessariamente falsa nenhuma dentre duas 
opiniões conflitantes sobre o mesmo tópico” (Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2.ed. 5. tir. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 23). A tese do doutrinador é a de que a utilização de conceitos fluidos constitui 
uma “causa normativa geradora da discricionariedade”. Seu entendimento é, contudo, objeto de crítica: 
GRAU, Eros Roberto. Crítica da discricionariedade e restauração da legalidade. In: _____. O Direito Posto e 
o Direito Pressuposto. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 147 e ss.). Segundo Eros Roberto Grau, um 
conceito jamais é indeterminado. Apenas os termos utilizados podem ser indeterminados. Por isso, o 
doutrinador prefere utilizar a expressão “termos indeterminados de conceitos” (op. cit., p. 147). 
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qualquer momento o regime de liberdade tarifária, mas isso somente pode ocorrer nas 

hipóteses previstas em lei ou nos regulamentos eventualmente editados sobre a questão. 

 Nem poderia ser diferente. A segurança jurídica é essencial para o bom 

desenvolvimento das concessões. O ambiente de prestação de serviços regulados precisa 

ser o mais estável possível340. Diante de um regime de liberdade tarifária, e da perspectiva 

de que ele prosseguirá por um longo tempo – a não ser que se verifiquem as hipóteses 

legais que determinem a sua revogação –, os prestadores podem definir projetos de longo 

prazo destinados a aumentar a sua participação no mercado. Assim, se fosse dado ao poder 

concedente simplesmente retomar o sistema mais rígido de fixação de tarifas, a qualquer 

momento e sem nenhum critério preciso, o concessionário poderia ser prejudicado 

indevidamente. 

 Portanto, é forçoso reconhecer que o poder de afastar a liberdade tarifária deve ser 

submetido aos limites legais e regulamentares, sob pena inclusive de o poder concedente 

ter de indenizar o particular por eventuais prejuízos indevidos que este tenha sofrido. Do 

contrário, a incerteza acerca do tema ampliaria o risco regulatório e afastaria uma série de 

vantagens que poderiam ser proporcionadas pela liberdade tarifária. 

 52.3. Além disso, a decisão de retomada do sistema mais rígido de fixação de 

tarifas deve observar o princípio da proporcionalidade. Em certas situações, se for 

comprovado que determinados prestadores estão adotando práticas prejudiciais à 

competição, poderá ser mais eficiente punir esses agentes, e não afastar a liberdade 

tarifária. A definição da medida aplicável deverá ser tomada à luz do caso concreto. 

 Portanto, o afastamento do regime de liberdade tarifária, embora possa ocorrer a 

qualquer momento, deve observar os limites legais e regulamentares e precisa ser 

motivada, inclusive à luz do princípio da proporcionalidade. 

 

 
                                                 
340 É evidente que os atos regulatórios devem ser atualizados constantemente. A rigidez da lei, aliás, é 
frequentemente apontada como sendo incompatível com a rapidez com que a regulação deve responder às 
necessidades do serviço. Conforme destaca Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a competência normativa 
atribuída às agências reguladoras “é a chave de uma desejada atuação célere e flexível para a solução, em 
abstrato e em concreto, de questões em que predomine a escolha técnica” (Mutações..., p. 162). O autor do 
presente estudo concorda com esse posicionamento (SCHWIND, Rafael Wallbach. Poder normativo das 
agências reguladoras, apreciações técnicas e controle jurisdicional (comentários a acórdão do Superior 
Tribunal de Justiça). Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 8, p. 231-
251). Entretanto, a necessidade de atualização da regulação, não significa que nos serviços regulados não 
haja lugar para a segurança jurídica. Muito pelo contrário, a estabilidade do ambiente regulatório é essencial. 
Por estabilidade, entenda-se não a impossibilidade de modificação das condições de prestação do serviço, 
mas a criação de um ambiente de previsibilidade, em que a atuação dos agentes (inclusive do órgão 
regulador) encontre limites bem definidos. 
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3.2. A TARIFA TETO (PRICE CAP) 

 

 53. No sistema da tarifa teto (ou price cap), o poder concedente estabelece um valor 

máximo que pode ser cobrado pela prestação do serviço, admitindo-se que o 

concessionário pratique valores mais baixos. 

 Em comparação com a liberdade tarifária, o regime do price cap representa uma 

forma menos intensa de conferir ao concessionário alguma participação na fixação das 

tarifas, uma vez que se estabelece um limite máximo de valor. Entretanto, o price cap 

representa uma relevante flexibilização, na medida em que o prestador não é obrigado a 

cobrar uma tarifa determinada pelo poder concedente. No regime do price cap, portanto, a 

Administração estabelece apenas um limite máximo, abaixo do qual o concessionário terá 

liberdade para a fixação do valor da tarifa. 

 54. A utilização do sistema da tarifa teto tem sido comum nos períodos de transição 

de um regime de monopólio para um regime concorrencial, bem como na transição do 

regime rígido de fixação de tarifas para o sistema de liberdade tarifária341. Mas não se trata 

necessariamente de um sistema de transição. É plenamente possível que seja aplicado com 

pretensão de perenidade. 

 Conforme tratado no Capítulo II, ao se examinar os métodos de fixação de tarifas, o 

sistema do price cap pode envolver a adoção de mecanismos para (i) forçar o 

concessionário a cobrar valores mais baixos do que o teto ou (ii) para se reduzir o próprio 

teto tarifário que o prestador deve observar. 

 Tais mecanismos podem ser relativos ao funcionamento do mercado. Consistem, 

por exemplo, na instituição de mecanismos de competição, ou ainda na assunção do risco 

de variação da demanda pelo delegatário, de modo que a redução no valor das tarifas pelo 

prestador possa gerar uma ampliação da procura pelo serviço. É com esses mecanismos 

(que podem ser chamados de mecanismos “de mercado” por terem relação direta com a 

demanda pelo serviço) que o presente estudo se preocupa neste capítulo342. 

 

 
                                                 
341 É o que ocorreu no setor de aviação civil, conforme será exposto abaixo. 
342 Há formas adicionais de incentivo à redução das tarifas que podem ser instituídas pelo poder concedente, 
e que não têm propriamente uma relação com mecanismos de mercado. Nesse contexto, podem ser referidos 
os modelos de fixação de tarifas segundo as fórmulas do RPI – X e do RPI – X + Y, que foram examinadas no 
Capítulo II. Trata-se de modelos de fixação do valor máximo da tarifa que não propriamente incentivam o 
prestador a cobrar um valor inferior ao máximo, mas que, da mesma forma, forçam o delegatário a reduzir os 
valores cobrados dos usuários, obrigando-o a ser mais eficiente para que não tenha prejuízos na prestação do 
serviço. 
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3.2.1. A transferência de certo grau de responsabilidade ao concessionário 

 

 55. Ao permitir que o concessionário fixe concretamente o valor das tarifas (ainda 

que abaixo de um limite máximo), o sistema do price cap atribui ao particular um elevado 

grau de responsabilidade pela variação da demanda do serviço. Afinal, o concessionário 

pode alterar o valor da tarifa de modo a reduzir o efeito restritivo que esse tipo de 

remuneração exerce sobre a demanda. Com isso, pode oferecer condições econômicas mais 

atraentes aos usuários, influindo diretamente sobre o nível de demanda. 

 Em comparação com os regimes em que não há flexibilidade tarifária, o método do 

price cap atribui ao concessionário maiores responsabilidades na gestão do serviço, 

reduzindo, na mesma proporção, as responsabilidades estatais sobre os destinos do 

empreendimento. A queda da demanda motivada pelas altas tarifas deixa de ser um evento 

de inteira responsabilidade do poder concedente na medida em que o concessionário dispõe 

de meios para a redução dos valores cobrados. 

 Essas considerações já foram adiantadas acima. 

 56. Entretanto, há um aspecto adicional no método do price cap que merece melhor 

atenção. 

 Em um sistema de price cap, poderia se afirmar que a fixação de uma tarifa teto 

constituiria uma espécie de presunção estatal de que aquele valor seria suficiente para a 

remuneração do prestador e o atendimento dos usuários. Entretanto, presunção nesse 

sentido seria totalmente equivocada. O simples fato de o concessionário fixar a tarifa em 

valor muito próximo do teto não representa nenhuma garantia quanto ao atingimento de 

níveis de demanda que remunerem adequadamente o concessionário. Aspectos externos à 

prestação do serviço (como a condição econômica dos usuários) ou relacionados à própria 

concorrência podem exigir uma redução significativa da tarifa em relação ao teto fixado 

pelo Poder Público. Caberá ao concessionário, dentro de suas estratégias empresariais, 

definir os valores aplicados, sob sua exclusiva responsabilidade. O risco do negócio no que 

se refere à fixação da tarifa abaixo do limite máximo é assumido pelo prestador. 

 

3.2.2. Ressalva quanto à responsabilidade pela concepção do empreendimento 

 

 57. De todo modo, é necessário fazer uma ressalva relativa à responsabilidade pela 

concepção da própria concessão. 
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 É evidentemente inadmissível que o poder concedente delegue ao particular uma 

atividade inviável. Por isso devem ser feitos estudos de viabilidade econômica prévios a 

qualquer delegação. 

 O estabelecimento de um regime de price cap logicamente não afasta essa 

responsabilidade estatal. Se o serviço for intrinsecamente inviável, o Estado não poderá se 

furtar às suas responsabilidades, uma vez que é o responsável por eventuais equívocos na 

concepção da delegação343. 

 Entretanto – como em qualquer concessão, aliás –, é necessário perquirir em cada 

caso concreto se os resultados eventualmente insatisfatórios do concessionário se devem a 

uma concepção defeituosa do empreendimento ou a uma má gestão do serviço. 

 Nos casos em que se aplica um regime de flexibilidade tarifária, como o do price 

cap, a questão da responsabilidade pela gestão empresarial do serviço adquire contornos 

especiais. Como esse regime atribui ao concessionário maior liberdade do que em um 

sistema rígido de fixação de tarifas, o prestador assume responsabilidades mais 

abrangentes. Dessa forma, sendo a concessão um empreendimento viável, os resultados 

obtidos se devem ao próprio concessionário. 

 Por isso, como regra geral, não se admite que o delegatário pleiteie o reequilíbrio da 

concessão caso tenha fixado tarifas tão baixas que se revelaram incompatíveis com o 

serviço. A fixação da tarifa terá sido uma opção empresarial do concessionário. E a 

recíproca é verdadeira, ou seja, o poder concedente não poderá pleitear o reequilíbrio do 

contrato a seu favor caso o concessionário tenha obtido um retorno maior do que o 

esperado em termos de lucratividade. Já se a inviabilidade do empreendimento decorreu de 

uma concepção equivocada da Administração, o Estado não poderá se furtar às suas 

responsabilidades. 

 

3.2.3. Exemplo da utilização do price cap: a realização de promoções e a concessão de 

descontos pelo delegatário 

 

 58. A utilização do sistema de price cap pode ser notada na realização de 

promoções ou na concessão de descontos pelos prestadores. 
                                                 
343 Aplica-se aqui o entendimento de que o poder concedente é o responsável por eventual erro de concepção 
do empreendimento. Segundo Marçal Justen Filho: “O poder concedente será responsável por efeitos danosos 
derivados da concepção equivocada do empreendimento. A atribuição a um particular da prestação do 
serviço público, por conta e risco próprios, não elimina a responsabilidade do Estado por decisões próprias, 
que foram fundamentais para a conformação da outorga, se equivocadas” (Teoria Geral..., p. 476 – destaque 
no original).  
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 A realização de promoções e a concessão de descontos constituem meio legítimo 

para que o concessionário tente (i) ampliar o universo de usuários e, consequentemente, 

aumentar a sua participação no mercado ou (ii) aproveitar melhor a capacidade ociosa da 

infraestrutura por ele operada344. 

 No primeiro caso, o concessionário reduz as tarifas por um determinado período, de 

modo a atrair um maior número de usuários. Trata-se de situação muito semelhante à que 

ocorre no regime de liberdade tarifária. A única diferença é que, no regime de liberdade 

tarifária, não há a fixação de uma tarifa teto. 

 No segundo caso, a redução da tarifa se destina a ampliar a eficiência no 

aproveitamento da infraestrutura gerida pelo concessionário. Isso é comum nos casos em 

que o nível de demanda varia muito de acordo com o horário ou o dia. 

 É o que ocorre no exemplo já dado acima da concessão de rodovias, em que o nível 

de tráfego é muito maior em determinados horários do que em outros. Além disso, em 

certas datas (como aquelas próximas de feriados), o fluxo de veículos também aumenta 

bastante. Isso significa que, em certos horários, há uma enorme procura pelo serviço, mas 

em outros a infraestrutura operada pelo concessionário fica ociosa. Nessa situação, é 

plenamente possível que a regulação aplicável ao serviço atribua ao concessionário a 

faculdade de baixar a tarifa nos horários e dias de menor movimento, a fim de incentivar a 

utilização da rodovia nessas situações. Com isso, o concessionário pode ampliar o nível de 

demanda a ponto de compensar a redução da tarifa em certos dias e horários. Além disso, 

pode haver uma redução do número de veículos nos horários de pico, o que amplia a 

satisfação do usuário e eventualmente dispensará o concessionário de realizar 

determinados investimentos345. 

 59. Nesse contexto, surge o problema relativo à fixação de critérios para a 

concessão de descontos. 

                                                 
344 CÂMARA, Jacintho Arruda. Tarifa..., p. 92.  
345 Normalmente, em uma concessão de rodovias, o concessionário deve atender a níveis mínimos de 
qualidade de tráfego. Esses níveis de qualidade são fixados de acordo com o fluxo de veículos. Atingido 
determinado fluxo por um percentual do tempo de prestação do serviço, o concessionário deve realizar certas 
obras (como a execução de faixas adicionais, por exemplo). Ou seja, nem sempre há um cronograma definido 
de obras. A definição das medidas concretas a serem tomadas ocorre de acordo com o nível de qualidade de 
tráfego. Nessas situações, se o concessionário conseguir estabelecer tarifas promocionais diferenciadas para 
os dias e horários de menor fluxo, poderá prolongar o atingimento de certos níveis de tráfego e, assim, 
postergar a realização de determinadas obras, sem comprometimento do atendimento às metas estipuladas 
pelo poder concedente. Nesse caso, eventual redução da arrecadação pode ser compensada com uma redução 
dos custos. A hipótese possivelmente não seria de fácil verificação prática, mas sua viabilidade, em tese, é 
possível. 
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 Tais medidas constituem exercício de uma política comercial do concessionário. 

Entretanto, para serem válidas e compatíveis com o regime de prestação do serviço, a 

concessão de descontos e a realização de promoções devem se pautar por critérios 

razoáveis e objetivos, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 

Não é dado ao concessionário oferecer descontos a quaisquer pessoas sem a instituição 

prévia de um critério objetivo. Essa questão já foi tratada acima. 

 

3.2.3. O âmbito de aplicação do price cap 

 

 60. A fixação de tarifas com a utilização do método do price cap poderá ser 

prevista sempre que o estabelecimento de tarifas abaixo de um teto máximo for 

interessante ao concessionário. Ou seja, deve haver mecanismos que incentivem o 

prestador e fixar tarifas abaixo do teto instituído pela Administração. 

 Em princípio, o método do price cap pode ser aplicado em serviços prestados em 

regime de concorrência, em que a disputa pela preferência dos usuários pode ocorrer por 

meio da fixação de tarifas abaixo do teto. Entretanto, o price cap pode ser aplicado 

também em serviços prestados em regime de exclusividade. A assunção do risco da 

demanda pode justificar a atribuição de uma margem de liberdade para que o 

concessionário fixe valores mais baixos de tarifa e, assim, amplie a busca pelo serviço. 

 

3.2.4. A possibilidade de combinação do price cap com a fixação de um deflator de 

reajuste 

 

 61. No price cap, concomitantemente ao espaço de liberdade atribuído ao 

concessionário, pode ser instituída uma fórmula de reajuste do teto tarifário que leve em 

conta um deflator pré-fixado346. Com isso, o teto tarifário será reduzido ao longo do tempo, 

de modo a forçar o concessionário a baixar a tarifa cobrada dos usuários. 

 Assim, a utilização de mecanismos “de mercado” que incentivem o concessionário 

a baixar as tarifas pode ser combinada com a instituição de outros mecanismos que, 

reduzindo o próprio teto tarifário, também farão com que o prestador seja forçado a reduzir 

o valor das contraprestações cobradas dos usuários. 

 

                                                 
346 FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação..., p. 167. 
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3.3. A CESTA TARIFÁRIA 

 

 62. A cesta tarifária também constitui uma forma de se atribuir ao concessionário 

alguma flexibilidade na fixação de tarifas. 

 Certos serviços englobam itens diversos. O usuário efetua pagamentos que são 

devidos pela prestação de diferentes facilidades. Em princípio, o poder concedente poderá 

controlar o valor devido por cada um dos diversos itens, isoladamente considerados. 

Entretanto, é possível que se estabeleça um valor máximo que será cobrado por um 

conjunto de itens, de modo que o concessionário terá a liberdade de balancear a proporção 

desses itens dentro do valor cobrado. 

 É nisso que consiste a cesta tarifária. Nesse sistema, é fixado um valor máximo em 

relação a uma “cesta” de serviços, sendo que o concessionário terá liberdade de balancear a 

proporção que cada item representará nesse conjunto. Dessa forma, o aumento do valor 

devido por determinado item poderá ser compensado pela redução do valor devido por 

outro item. 

 63. Na cesta tarifária, procura-se facilitar o controle estatal, que se dará sobre um 

conjunto de itens, e não sobre cada item isoladamente. Além disso, trata-se de um 

mecanismo que será utilizado pelo concessionário para disputar a preferência dos usuários. 

O prestador do serviço procurará elaborar uma cesta tarifária cuja proporção entre os 

diversos itens atenda melhor as necessidades dos usuários, principalmente daqueles que 

correspondem aos segmentos mais lucrativos. 

 Um exemplo de aplicação do sistema de cesta tarifária é o que ocorre na prestação 

do serviço de telefonia fixa, em que o prestador pode balancear a proporção entre os 

valores cobrados pela assinatura, minuto de utilização do serviço e interconexão – 

conforme será tratado abaixo. 

 

4. A FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA EM SETORES ESPECÍFICOS 

 

 64. Passa-se agora a examinar a aplicação concreta da flexibilidade tarifária em 

setores específicos. Busca-se com isso dar uma visão mais completa acerca do tema, mas 

sem esgotar toda e qualquer hipótese de flexibilização tarifária que existe no ordenamento 

brasileiro. 

 

 



 

 

187

4.1. FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA NA TELEFONIA FIXA 

 

 65. Durante muito tempo, os serviços de telecomunicações foram prestados 

diretamente pelo Estado. Com a privatização do setor, contudo, buscou-se a instituição de 

mecanismos que permitissem a prestação dos serviços em regime de concorrência. 

 Alguns serviços foram submetidos ao regime de direito privado. É o caso do 

serviço móvel pessoal, em que as contraprestações cobradas dos usuários têm natureza de 

preço, e não propriamente de tarifa. Entretanto, mesmo nos serviços prestados em regime 

de direito público (caso da telefonia fixa), em que a regra geral é a fixação de tarifas pela 

ANATEL (artigos 19 e 103 da Lei n. 9.472/97), instituíram-se mecanismos de 

concorrência. Nessa seara, apresentam grande importância os mecanismos de flexibilidade 

tarifária. 

 66. Convivem simultaneamente na telefonia fixa os mecanismos de liberdade 

tarifária, price cap e cesta tarifária. 

 66.1. A liberdade tarifária está prevista no artigo 104 da Lei n. 9.472/97. 

 Esse dispositivo está inserido no Título que trata dos serviços prestados no regime 

de direito público – o que confirma tratar-se a liberdade tarifária de um mecanismo 

publicista, distinto da fixação de preços em regime de direito privado. 

 O artigo 104 da Lei n. 9.472/97 prevê que, transcorridos ao menos três anos da 

celebração do contrato de concessão, a ANATEL pode, se existir “ampla e efetiva 

competição”, submeter o concessionário ao regime de liberdade tarifária. Nesse caso, o 

concessionário terá liberdade para fixar as tarifas, mas deverá comunicar a ANATEL com 

antecedência de sete dias de sua vigência (artigo 104, § 1º). Além disso, a agência tem a 

prerrogativa de restabelecer o regime tarifário anterior caso ocorra “aumento arbitrário dos 

lucros” ou “práticas prejudiciais à competição” (artigo 104, § 2º). 

 Esse foi o primeiro dispositivo legal que previu o termo “liberdade tarifária” no 

direito brasileiro. 

 Por um lado, o concessionário tem liberdade na fixação das tarifas, de modo que 

possa competir com os demais prestadores do serviço telefônico pela preferência dos 

usuários. Assim, poderá estabelecer valores para as tarifas com o objetivo de ampliar a sua 

participação no mercado, disputando a preferência dos usuários com os demais 

concorrentes. É possível, por exemplo, prever tarifas diferenciadas de acordo com a 

quantidade de utilização do serviço, a fim de incentivar o seu uso. 
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 Por ter à sua disposição o instrumento da liberdade tarifária, o concessionário 

assume os riscos envolvidos na fixação de sua remuneração. Suas escolhas podem ser bem 

ou mal sucedidas, ou seja, o retorno obtido pode ser maior ou menor. O poder concedente 

não tem responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do empreendimento no que se refere à 

fixação da remuneração do particular. Busca-se que o mercado seja o grande agente 

regulador dos valores cobrados. 

 O poder concedente deverá exercer fiscalização sobre a tarifa, tanto é que o 

concessionário deve comunicar a ANATEL o valor das tarifas com sete dias de 

antecedência à sua entrada em vigor (conforme previsto nos artigos 104 e 109, inciso I, da 

Lei n. 9.472/97). Entretanto, o controle da Administração deverá respeitar a margem de 

liberdade conferida pela legislação ao prestador. Em princípio, restringir-se-á a reprimir 

condutas que ofendam a concorrência ou constituam abuso do poder econômico. Apesar de 

haver uma fiscalização pelo poder concedente, portanto, a Administração não deve ter 

ingerência sobre as opções de política comercial do prestador. 

 Por outro lado, o poder concedente tem a prerrogativa de restabelecer o regime 

anterior sempre que constatar a existência de aumento arbitrário dos lucros ou a ocorrência 

de práticas prejudiciais à competição (como estabelece o artigo 104, § 2º, da Lei n. 

9.472/97). Nesse ponto, fica evidente a distinção entre a liberdade tarifária e o sistema 

privado de fixação de preços. 

 Diversas condutas podem se revelar como práticas prejudiciais à competição. 

Dentre elas, destaca-se a prática de subsídios para a redução artificial de preços, prevista 

no inciso I do artigo 70 da Lei n. 9.472/97. Neste caso, trata-se de uma vedação à 

realização de subsídios que se destinem a falsear a concorrência e impedir indevidamente a 

ampliação da competitividade no setor347. 

 Note-se que a liberdade tarifária, prevista no artigo 104 da Lei n. 9.472/97, difere 

da situação contemplada pelo artigo 129 da mesma Lei. Este último dispositivo prevê que, 

nos serviços de telecomunicações prestados no regime de direito privado, o “preço dos 

serviços será livre”, ainda que (i) haja limitações nos casos em que o excesso de 

competidores possa comprometer a prestação do serviço (artigo 136, § 2º) e (ii) haja a 

repressão às práticas prejudiciais à competição. 

 A hipótese do artigo 129 da Lei n. 9.472/97 não contempla propriamente uma 

situação de liberdade tarifária. Há, na realidade, a aplicação do regime privado de fixação 

                                                 
347 Conforme visto no Capítulo II, o artigo 70, inciso I, da Lei n. 9.472/97 não impede a existência de 
subsídios internos determinados pelo Poder Público, dentro do exercício de sua política tarifária. 
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de preços. O dispositivo está localizado no Título III da Lei, que trata dos serviços 

prestados em regime de direito privado. Utiliza o termo “preço”, e não “tarifa”. Além 

disso, não prevê a possibilidade de retomada do sistema de fixação de tarifas348. 

 Na realidade, existe até mesmo uma impossibilidade lógica de se falar em 

“retomada” de um “regime anterior”. Afinal, esses serviços são prestados no regime de 

direito privado, em que são cobrados preços, e não tarifas, sendo impossível “retomar” um 

regime que a lei nem prevê para essa situação – a não ser que houvesse alteração da 

própria lei. 

 66.2. Com relação ao sistema do price cap, sua aplicação ao serviço de telefonia 

fixa foi prevista no artigo 106 da Lei n. 9.472/97. 

 O dispositivo estabelece o seguinte: “A concessionária poderá cobrar tarifa inferior 

à fixada desde que a redução se baseie em critério objetivo e favoreça indistintamente 

todos os usuários, vedado o abuso do poder econômico”. 

 O prestador, portanto, tem liberdade para fixar tarifas abaixo do teto estabelecido 

pela Administração. Exercerá sua política comercial na concorrência com outros 

prestadores, atuando com maior liberdade do que se as tarifas fossem fixadas pelo Estado 

sem maleabilidade ao concessionário. 

 A redução da tarifa, todavia, deverá ser pautada em critério objetivo e terá que 

favorecer indistintamente todos os usuários que se enquadrarem no critério estabelecido 

pelo prestador. Trata-se de uma decorrência dos princípios da isonomia e da 

impessoalidade. Admitem-se diferenciações, mesmo pautadas pelo interesse egoístico do 

prestador em ampliar os seus lucros, mas elas deverão ser razoáveis e objetivas. 

 O mesmo ocorre com a concessão de descontos, que consistem em reduções 

pontuais dos valores cobrados dos usuários. O artigo 107 da Lei n. 9.472/97 estabelece o 

seguinte: “Os descontos de tarifa somente serão admitidos quando extensíveis a todos os 

usuários que se enquadrem nas condições precisas e isonômicas, para sua fruição”. 

 Tanto as reduções quanto a concessão de descontos se enquadram na política 

comercial do prestador. São instituídas por sua conta e risco. Por isso, o § 1º do artigo 108 

da Lei n. 9.472/97 estabelece que a redução ou o desconto de tarifas “não ensejará revisão 

                                                 
348 Discorda-se aqui, portanto, do entendimento de Dinorá Adelaide Musetti Grotti, para quem o artigo 129 
da Lei n. 9.472/97 seria uma hipótese de liberdade tarifária (O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 252). Considera-se, no presente trabalho, que a liberdade tarifária não 
abrange essa hipótese, pelos motivos já expostos. O entendimento aqui adotado para a compreensão do 
fenômeno da liberdade tarifária, portanto, é mais restritivo do que aquele defendido pela doutrinadora. 
Adota-se aqui o posicionamento de Jacintho Arruda Câmara (Tarifa..., p. 90-91). 
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tarifária”. Disso decorre que os efeitos (positivos ou negativos) derivados dessas decisões 

serão arcados pelo concessionário. 

 66.3. O terceiro mecanismo de flexibilidade aplicável ao setor de telecomunicações 

consiste na cesta tarifária. Sua previsão está no artigo 103, § 1º, da Lei n. 9.472/97, nos 

seguintes termos: “A fixação, o reajuste e a revisão das tarifas poderão basear-se em valor 

que corresponda à média ponderada dos valores dos itens tarifários”. Isso se aplica aos 

casos previstos no caput do dispositivo, que trata da fixação de tarifas pela ANATEL. 

 Portanto, mesmo nas situações em que a tarifa é estabelecida pela ANATEL, sem 

influência do prestador quanto ao valor cobrado, o concessionário tem a liberdade de 

balancear a proporção que cada item tarifário terá em relação ao todo (ou seja, em relação 

à “cesta”). São itens que compõem a cesta os valores correspondentes à instalação do 

serviço, ao custo mínimo de manutenção do serviço à disposição do usuário, os valores 

referentes à utilização efetiva do serviço, entre outros. O prestador tem a possibilidade de 

criar uma proporção entre esses itens que lhe proporcione um melhor retorno em termos de 

lucratividade349. 

 A sistemática da cesta tarifária foi adotada no setor de telecomunicações de outros 

países, como Espanha e Inglaterra350. 

 67. Por fim, esclareça-se que podem ser instituídas medidas de política tarifária pela 

ANATEL. Ou seja, o fato de os prestadores exercerem decisões de política comercial não 

exclui a possibilidade de o Poder Público criar benefícios tarifários, revisar os contratos e 

praticar uma série de medidas destinadas a promover a universalização do serviço. Por se 

tratar de um serviço prestado em ambiente competitivo, as decisões da agência devem 

considerar essa circunstância e ponderar os efeitos que elas ocasionarão sobre a 

concorrência instalada no setor. 

 De todo o exposto, decorre que o setor de telecomunicações apresenta um regime 

bastante peculiar no tocante às tarifas. Elas são definidas em conjunto pelo Poder Público 

(no exercício da racionalidade própria à política pública) e pelo prestador (que pauta suas 

decisões pela racionalidade econômica, de mercado)351. 

 

 

 
                                                 
349 CÂMARA, Jacintho Arruda. Tarifa..., p. 93. 
350 CUÉTARA MARTINEZ, Juan Miguel. Los precios de las telecomunicaciones: teoría y práctica. In: 
ARIÑO ORTIZ, Gaspar (org.). Precios y Tarifas em Sectores Regulados. Granada: Comares, 2001. 
351 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As políticas..., p. 89. 
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4.2. FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA NA AVIAÇÃO CIVIL 

 

 68. O estudo da fixação de tarifas no setor da aviação civil é muito interessante para 

uma melhor compreensão da flexibilidade tarifária. Nesse setor, está se assistindo, ainda 

nos dias atuais, a uma paulatina ampliação da flexibilidade na fixação de tarifas. 

 68.1. Inicialmente, o Código Brasileiro da Aeronáutica (Lei n. 7.565/86) não previa 

mecanismos de flexibilidade tarifária. Os prestadores do serviço de transporte aéreo regular 

deveriam obedecer às tarifas “aprovadas pela autoridade aeronáutica”, conforme prevê o 

caput do artigo 200. Aquele que prometesse ou concedesse desconto ou outra vantagem 

aos usuários poderia inclusive ser penalizado com multa, na forma do artigo 300, inciso III, 

alínea q do CBA. 

 Portanto, o Estado se preocupava em estabelecer as tarifas de modo exaustivo, sem 

conferir nenhuma liberdade aos particulares. Isso trazia obviamente algumas dificuldades 

práticas. O Estado precisava controlar as tarifas e ainda devia garantir a sua viabilidade – o 

que é objeto de disputas judiciais até hoje352. Isso significa que não havia um ambiente 

propício para se estabelecer concorrência entre os prestadores. Afinal, não havia liberdade 

na fixação de sua remuneração. 

 Apenas os prestadores de transporte aéreo não regular tinham liberdade para 

convencionar uma remuneração com o usuário (na forma do caput do artigo 220 do Código 

Brasileiro da Aeronáutica). Entretanto, tratava-se da fixação de um preço privado, e não de 

uma tarifa. 

 68.2. Mas essa sistemática foi se alterando ao longo dos anos. 

 Em 6 de fevereiro de 1992, o Ministério da Aeronáutica editou a Portaria n. 

075/GM5, que instituiu a “liberação monitorada” das tarifas aéreas domésticas. Essa 

Portaria previu a liberalização das tarifas para voos domésticos regulares, mas com o 

monitoramento do Departamento de Aviação Civil – DAC, que deveria intervir sempre que 

fossem ultrapassados os limites fixados. 

 A intenção dessa liberalização foi retratada nos “considerandos” da Portaria. 

Pretendia-se “dar continuidade à política de flexibilização do Setor, estabelecendo, 

gradualmente, mecanismo que viabilizem a livre competição de mercado, com vistas a 

                                                 
352 Ë bastante conhecida a disputa judicial envolvendo o congelamento das tarifas da Varig S/A – Viação 
Aérea Rio Grandense entre 1985 e 1992. A questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, no 
âmbito do Recurso Especial n. 571.969/DF. 
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estimular a melhoria da qualidade de serviços prestados e o gerenciamento privado na 

busca do equilíbrio das empresas aéreas”. 

 Ainda não havia propriamente uma liberdade tarifária, mas já era o início da 

utilização de mecanismos de flexibilização. 

 Esse percurso de progressiva instituição da flexibilidade tarifária continuou em 

abril de 2001, com a edição, pelo DAC, da Portaria n. 672/DGAC. O artigo 2º dessa 

Portaria criou uma distinção entre “linhas liberadas” e “linhas controladas”. As primeiras 

(relacionadas em um anexo da Portaria) seriam submetidas ao regime de liberdade 

tarifária. As segundas (que correspondem a todas aquelas que não foram relacionadas no 

anexo da Portaria) seriam submetidas ao regime de “liberdade tarifária controlada”. 

 Tanto nas linhas controladas quanto nas liberadas, os prestadores estabeleciam as 

suas tarifas e tinham de comunicá-las ao DAC. Além disso, teriam de apresentar relatórios 

informando, entre outros assuntos, as quantidades de assentos comercializados em cada 

ligação. O DAC manteria um acompanhamento sistemático das tarifas, e poderia intervir 

para coibir atos que atentassem a ordem econômica. 

 A diferença é que, nas linhas controladas, as tarifas eram limitadas superiormente 

pelo valor da tarifa básica determinada pelo DAC – o que não ocorria nas linhas liberadas. 

 Na realidade, portanto, adotavam-se dois mecanismos diversos de flexibilização 

para o transporte aéreo regular. Nas linhas liberadas, instituiu-se o mecanismo da liberdade 

tarifária. Já nas linhas controladas, adotava-se o mecanismo da tarifa teto (ou price cap). 

 Essa distinção entre linhas liberadas e linhas controladas foi suplantada pela 

Portaria n. 447/DGAC, do DAC, editada em 13 de maio de 2004. Com essa Portaria, todo 

o transporte aéreo regular de passageiros e cargas passou a ser submetido à liberdade 

tarifária. Mantiveram-se as obrigações de comunicação ao DAC das tarifas praticadas e de 

envio de relatórios periódicos das quantidades de assentos comercializados. O DAC ainda 

deveria acompanhar a evolução das tarifas. Entretanto, essa Portaria não mais previa a 

existência de um limite tarifário máximo. 

 Apesar de generalizar a liberdade tarifária, a Portaria n. 447/DGAC ainda 

estabeleceu um controle a priori para os casos em que a empresa aérea previsse tarifas 

promocionais inferiores a 35% (trinta e cinco por cento) da Tarifa de Referência. Nesses 

casos, o prestador deveria comunicar o DAC com cinco dias de antecedência acerca do 

valor da tarifa, voos e trechos em que seria aplicável, condições de aplicação (regras e 

restrições), período de validade, quantidade de assentos a ser disponibilizada por voo e 

outras informações relevantes. 
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 Esse mecanismo ainda refletia o cuidado que o órgão regular tinha com a 

instituição da liberdade tarifária. Não havia propriamente um limite máximo de descontos, 

mas, a partir de um determinado percentual, o controle era mais rigoroso. 

 De todo modo, a obrigatoriedade de comunicação prévia era um entrave à redução 

das tarifas em certas ocasiões. Isso impedia, por exemplo, que as empresas se utilizassem 

das promoções last minute. Esse mecanismo é muito utilizado em outros países e consiste 

em oferecer substanciais descontos para captar os passageiros de última hora e, assim, 

reduzir o número de assentos vazios353. 

 A generalização da liberdade tarifária foi contemplada em 2005, com a criação da 

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. O artigo 49 da Lei n. 11.182/2005 previu o 

seguinte: “Na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o regime de liberdade 

tarifária”, sendo que a ANAC deve estabelecer os mecanismos para assegurar a 

fiscalização e a publicidade das tarifas. 

 Houve assim o reconhecimento por lei formal de que o transporte aéreo regular 

deve se submeter ao regime de liberdade tarifária. A ANAC, portanto, não deve fixar as 

tarifas cobradas. Essa fixação é feita pelos prestadores, com vistas a ampliar a sua 

lucratividade na prestação do serviço (que se dá em regime concorrencial). Todavia, 

sempre que tomar conhecimento de fato que possa configurar infração à ordem econômica 

ou que comprometa a competição, a ANAC deverá comunicá-lo aos órgãos de defesa da 

concorrência, para que adotem as providências cabíveis. Esse dever da ANAC está previsto 

no parágrafo único do art. 6º da Lei n. 11.182/2005. 

 68.3. Até agora, tratou-se apenas dos voos domésticos, em que a regulação evoluiu 

no sentido de se instituir a liberdade tarifária. Isso possibilitou que os prestadores 

realizassem promoções e descontos bastante significativos, sempre com vistas a disputar a 

preferência dos usuários. 

                                                 
353 A impossibilidade de utilização de promoções last minute em virtude da obrigatoriedade de comunicação 
ao DAC com antecedência de cinco dias foi objeto de crítica da Secretaria de Acompanhamento Econômico. 
No Parecer Analítico sobre Regras Regulatórias n.º 005/2006 COGTL/SEAE/MF, de 1º de agosto de 2006, a 
SEAE fez a seguinte ponderação: “A necessidade de se informar os descontos com 5 dias de antecedência 
impede que sejam praticados descontos como os descritos acima, pois esses só podem ser decididos pelo 
empresário no momento do voo. Tal impedimento contraria o interesse do próprio empresário, para o qual a 
maximização de lucros é conseguida na comparação entre receita marginal e custo marginal. Sendo assim, o 
que importa na decisão de vender uma passagem adicional é a receita obtida com esta passagem (receita 
marginal) e o custo de se colocar mais um passageiro na aeronave (custo marginal). É justamente esse 
raciocínio na margem que legitima a venda de passagens a custos mais baixos para os ‘passageiros de última 
hora’”. 



 

 

194

 No que se refere aos voos internacionais, contudo, a flexibilidade era muito menor. 

Existia uma preocupação com a concorrência entre os prestadores nacionais e os 

internacionais. 

 Essa situação começou a ser alterada com a edição da Resolução n. 007/2007 do 

Conselho de Aviação Civil – CONAC. A Resolução recomendou à ANAC que 

promovesse estudos sobre a possibilidade de “ampliação das liberdades do ar no mercado 

intra-regional da América do Sul” (item 3.4). 

 Com isso, em 27 de fevereiro de 2008, a ANAC editou a Resolução n. 016, que 

tratava da concessão de descontos em voos internacionais com origem no Brasil e destino 

aos países da América do Sul. 

 Essa Resolução estabeleceu que, a partir de 1º de março de 2008, seria permitido 

um desconto de até 50% (cinquenta por cento) em relação às tarifas relacionadas no Anexo 

I da Resolução (que correspondem aos valores de referência da International Air Transport 

Association). O desconto máximo seria de 80% (oitenta por cento) a partir de 1º de junho 

de 2008 e, a partir de 1º de setembro daquele mesmo ano, passaria a vigorar a liberdade 

tarifária. 

 Assim, a Resolução previu uma gradativa liberalização das tarifas nos voos 

internacionais com origem no Brasil e destino aos países da América do Sul. Inicialmente, 

foi instituído um regime de tarifa teto gradativo, sendo que, cerca de seis meses depois da 

edição da Resolução, passaria a vigorar a liberdade tarifária. 

 Por meio da Resolução n. 61/2008 da ANAC, essa sistemática passou a ser prevista 

também para os voos internacionais com destino a outros países que não os da América do 

Sul. Instituíram-se limites de descontos máximos de 20% (entre 1º de janeiro e 1º de abril 

de 2009), 50% (entre 1º de abril e 1º de julho de 2009) e 80% (entre 1º de julho de 2009 e 

1º de janeiro de 2010). A partir de 1º de janeiro de 2010, passaria a vigorar o regime da 

liberdade tarifária. 

 A Resolução n. 61/2008, contudo, foi revogada pela Resolução n. 72, de 27 de 

janeiro de 2009. Em seguida, foi editada a Resolução n. 83/2009, da ANAC, que 

estabelece uma progressão de percentuais máximos de descontos que podem ser 

concedidos pelos prestadores nos voos internacionais com origem no Brasil e destino a 

qualquer outro país que não seja da América do Sul, de modo que, a partir de 23 de abril de 

2010, não haja mais limites aos descontos que poderão ser concedidos. 

 É interessante notar que a questão da flexibilidade tarifária nos voos internacionais 

envolve uma peculiaridade que não se faz presente em outros setores. Trata-se da 
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possibilidade de existência de competição entre prestadores sediados em países diferentes e 

que detêm, em função disso, custos, obrigações e regimes jurídicos diferenciados. 

 As diferenças dos custos e encargos entre as empresas nacionais e as estrangeiras 

exigem maiores cautelas na introdução da flexibilidade tarifária no setor de aviação. Basta 

considerar, por exemplo, que a carga tributária e os preços dos insumos enfrentados pelos 

prestadores nacionais são diversos daqueles que incidem sobre prestadores com sede em 

outros países. Além disso, certas companhias aéreas têm obrigações de serviço público que 

uma empresa estrangeira pode não ter354. Tais fatores geram uma vantagem competitiva 

involuntária aos prestadores atingidos por custos mais baixos. 

 Além disso, há a questão relacionada ao risco da prática de tarifas muito baixas 

pelos prestadores estrangeiros. Por operarem em mais localidades, certas companhias 

estrangeiras têm maior ganho de escala, numa proporção que não pode ser enfrentada pelos 

prestadores nacionais. Outro fator que permite a redução significativa das tarifas pelos 

prestadores estrangeiros deriva do fato de que a operação no Brasil por parte das maiores 

empresas de aviação do mundo é pouco significativa. Isso possibilita que tais empresas 

reduzam drasticamente as tarifas nos voos com origem e destino no Brasil para disputar 

com as concorrentes nacionais. Eventuais prejuízos não teriam um peso importante, uma 

vez que a atuação no Brasil não é economicamente muito relevante para as empresas 

estrangeiras. Mas essa prática poderia afastar os prestadores nacionais355. 

 Em tese, nenhum desses fatores impede a instituição da concorrência entre 

prestadores nacionais e estrangeiros. Entretanto, devem ser adotados mecanismos de 

cautela de modo a permitir uma concorrência justa, que leve em consideração as vantagens 

                                                 
354 Acerca do tema das obrigações de serviço público (OSP) como fator relevante ao exame da concorrência 
nos serviços aéreos regulares nacionais (SAR), confira-se: MARQUES, Maria Manuel Leitão; ALMEIDA, 
João Paulo Simões de; FORTE, André Matos. Concorrência..., p. 128-129. Os doutrinadores dão como 
exemplo a obrigação instituída em Portugal por meio do Decreto-Lei n. 138/99 de se manter um serviço 
aéreo regular entre o Continente e as Regiões Autônomas da Madeira e dos Açores, entre estas, no interior de 
cada Região Autônoma ou para qualquer região periférica. Trata-se de um fator relevante na medida em que 
a concorrência entre empresas de diversos países deve levar em consideração que determinadas companhias 
não terão essa obrigatoriedade – o que lhes confere uma vantagem competitiva que precisa ser devidamente 
sopesada, por influir diretamente sobre os custos totais do prestador. 
355 Essas informações constam de um estudo elaborado para o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 
– SNEA, disponível no site da instituição (www.snea.com.br). De acordo com o referido estudo, as empresas 
aéreas nacionais enfrentam uma carga tributária maior do que a das suas concorrentes sediadas em outros 
países. O mesmo estudo indica que o preço do querosene no Brasil é mais caro do que nos países das 
principais companhias estrangeiras concorrentes, e que o mercado nacional não é tão desenvolvido – 
representa algo em torno de 1,4% do mercado mundial –, o que aumenta os custos das empresas. O estudo 
chega à conclusão de que não há economias de escala relevantes se comparadas a de outros países. Não se 
pretende aqui analisar as conclusões do referido estudo. Basta, para os fins do presente trabalho, a 
constatação de que a instituição de mecanismos de flexibilidade tarifária no setor da aviação civil apresenta 
uma importante peculiaridade, relacionada com a concorrência entre empresas sediadas em países diversos, 
que atuam sob regimes distintos e enfrentam custos que podem não ser equiparados.  



 

 

196

competitivas involuntárias derivadas da circunstância de os prestadores terem sedes em 

países diferentes e se submeterem a custos diversos entre si. 

 69. A flexibilização das tarifas no setor aéreo não é exclusiva do Brasil, mas uma 

tendência mundial. 

 Nos Estados Unidos, o controle das tarifas era realizado pela CAB – Civil 

Aeronautics Board, que tinha o poder de aprovar as tarifas cobradas pelos prestadores. 

Com a lei de desregulação das companhias aéreas (de 1978) e a lei Sunset, de 1984, previu-

se uma completa desregulação do mercado nacional de transporte aéreo, inclusive com a 

abolição do controle sobre as tarifas356. 

 Na Europa, no início dos anos 80 do século XX, não havia concorrência no setor. 

Cada rota era explorada por duas companhias aéreas de bandeira nacional, que cobravam 

um preço único e repartiam equitativamente a demanda. Contudo, os países começaram um 

movimento de renegociação dos contratos e a Comunidade Europeia, no final de 1987, 

aprovou um pacote de medidas destinadas a instituir a concorrência no setor – que passou 

inclusive pela flexibilização das tarifas. Simultaneamente, houve um processo de 

privatização das companhias nacionais357. 

 O resultado dessas medidas, segundo Philippe Gagnepain, é que houve uma 

significativa redução das tarifas cobradas nos Estados Unidos e nos países que integram a 

União Europeia, bem como uma grande melhora na eficiência da operação e no 

atendimento aos usuários358. 

 70. Em síntese, o setor do transporte aéreo regular de passageiros reflete bem a 

evolução da regulação no rumo da instituição do regime de liberdade tarifária. Com isso, 

os prestadores do serviço têm ampla liberdade para fixar as tarifas cobradas, que podem 

variar de acordo com uma série de critérios – tais como dias, horários, destinos, entre 

outros. Há um vasto campo para o exercício de estratégias empresariais, na competição 

pela preferência dos usuários. 

 Um interessante mecanismo possibilitado pela liberdade tarifária é justamente o dos 

programas de milhagem. Esses programas consistem em atribuir vantagens aos usuários na 

medida em que eles se utilizem com maior frequência dos serviços ofertados pelo 
                                                 
356 GAGNEPAIN, Philippe. Lecciones sobre la desregulación de las líneas aéreas. In: ARIÑO ORTIZ, 
Gaspar et alli. Regulación, Desregulación, Liberalización y Competencia. Barcelona: Marcial Pons, 2006, p. 
76.   
357 GAGNEPAIN, Philippe. Lecciones…, p. 77; MARQUES, Maria Manuel Leitão; ALMEIDA, João Paulo 
Simões de; FORTE, André Matos. Concorrência..., p. 125-133. 
358 GAGNEPAIN, Philippe. Lecciones…, p. 79-80 e 87-88. No mesmo sentido: BRUECKNER, Jan K. ; 
GOEBEL, Anton ; NISKANEN, Esko. Airline deregulation: the American experience and prospects for 
Europe. Disponível em: http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/k149.pdf, acesso em 14.9.2009. 
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prestador. Quanto maior for a utilização desses serviços, maiores as vantagens – que 

podem se refletir em trechos gratuitos, prioridade no embarque, entre outros. Os programas 

de milhagem, portanto, são um exemplo das possibilidades derivadas da flexibilidade na 

fixação de tarifas. 

 

4.3. FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA NO SETOR DE SANEAMENTO 

 

 71. No setor de saneamento ambiental, o prestador tem a possibilidade de firmar 

contratos específicos com grandes usuários, a fim de estabelecer tarifas diferenciadas a 

estes últimos. 

 Essa possibilidade está prevista no artigo 41 da Lei n. 11.445/2007, que estabelece 

o seguinte: “Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão 

negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido 

previamente o regulador”. Tal previsão legal confere, portanto, certa flexibilidade ao 

prestador na fixação de tarifas no setor de saneamento, por permitir a negociação das 

tarifas entre ele e os grandes usuários. 

 Há uma razão econômica para isso. No setor de saneamento, é possível que grandes 

usuários – normalmente estabelecimentos comerciais e industriais –, justamente pelo fato 

de necessitarem de uma grande quantidade de água para a realização de suas atividades, 

adotem soluções próprias359 para o seu consumo que permitam a eles uma economia 

relevante. Podem, por exemplo, construir poços artesianos para a obtenção de água para 

seu consumo próprio. Como o volume de consumo é bastante significativo, os custos de 

instalação de poços artesianos acabam se diluindo no tempo e, a partir de certo momento, 

tal solução proporciona uma relevante economia. 

 Diante dessa circunstância, é possível que o prestador negocie com esses grandes 

usuários um contrato que estabeleça tarifas diferenciadas, uma vez que, do contrário, tais 

usuários adotariam soluções próprias para a satisfação de suas necessidades – e o prestador 

do serviço não só perderia a oportunidade de obter receita no atendimento dessas pessoas, 

como também veria uma redução dos seus ganhos de escala. 

 72. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP adota 

prática representativa dessa possibilidade. Já firmou dezenas de contratos com grandes 

                                                 
359 Acerca do assunto, confira-se: ARAÚJO, Marcos Paulo Marques. Serviço de Limpeza Urbana à Luz da 
Lei de Saneamento Básico: regulação jurídica e concessão da disposição final de lixo. Belo Horizonte: 
Fórum, 2008, p. 367 e 164 e ss. 
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usuários360 – denominados de “contratos de fidelização” –, dentro do programa “Demanda 

Firme”, que integra o programa de pacotes e serviços nomeado de “Sabesp Soluções 

Ambientais”. Em tais contratos, há um compromisso entre as partes de fornecimento de 

determinada quantidade mensal de água a fim de atender às necessidades do usuário. 

Prevê-se ainda a contrapartida de que o usuário utilizará água recebida exclusivamente pela 

rede pública – sem a possibilidade, portanto, de utilização concomitante de poços 

artesianos. Com isso, os grandes usuários são contemplados com tarifas especiais, que 

representam uma redução de aproximadamente 40% (quarenta por cento) em relação ao 

que seria cobrado caso não fossem firmados os contratos de fidelização. 

 Os contratos com condições especiais para os grandes usuários podem tratar 

também do descarte de esgoto, e não apenas do fornecimento de água. O objetivo, nesse 

caso, é o mesmo: fazer com que o usuário deixe de utilizar soluções próprias para a 

destinação de seu esgoto – como, por exemplo, o transporte em caminhões até um posto da 

companhia de saneamento. 

 Com a previsão de tarifas especiais em contratos específicos, o prestador dos 

serviços de saneamento consegue fidelizar os grandes usuários, de modo a extrair receita 

com o atendimento dessas pessoas – que, de outra forma, adotariam soluções alternativas 

para a satisfação de suas necessidades. Trata-se do exercício de uma política comercial do 

prestador, que assume o risco de suas decisões. Não se poderá pleitear o reequilíbrio do 

contrato de delegação se a expectativa de lucros não for atingida – e a recíproca é 

verdadeira, ou seja, se os lucros superarem o esperado, isso não dará ensejo ao reequilíbrio 

do contrato em favor do poder concedente. 

 Os grandes usuários, por sua vez, obtêm vantagens relevantes, especialmente com a 

previsão de tarifas mais baixas. Além disso, são propiciados benefícios ao meio ambiente, 

com a prestação das atividades pelo concessionário de uma forma mais segura e menos 

danosa ao ecossistema361. 

                                                 
360 Há contratos firmados com indústrias, shopping centers, condomínios e com a Infraero, relativamente ao 
fornecimento de água para o Aeroporto de Congonhas, conforme as notícias intituladas “Novas empresas 
aderem às soluções ambientais da Sabesp”, “Sabesp assina contrato de fidelização com Boehringer Ingelheim 
do Brasil”, “Sabesp assina contrato de fidelização com o Aeroporto de Congonhas” e “Medial Saúde é o 23º 
cliente corporativo a aderir ao contrato de fidelização”, disponíveis no site da companhia 
(www.sabesp.com.br). 
361 Em notícia intitulada “Sabesp assina contrato de fidelização com Boehringer Ingelheim do Brasil”, 
disponível no site da Sabesp (www.sabesp.com.br), mencionou-se o seguinte: “Antes, a indústria descartava 
seus esgotos no posto da Sabesp no bairro de Piqueri, em São Paulo, utilizando caminhões específicos para 
esse fim. A nova forma de envio [coleta dos esgotos gerados na fábrica, assim como seu afastamento e 
disposição final na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Barueri por meio do novo Coletor Tronco Embu 
Mirim] permite maior segurança operacional (os esgotos seguirão por 40 km de tubulações) e calcula-se que 
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 73. É interessante notar que a possibilidade de firmar contratos fixando tarifas 

específicas em função da qualidade de um usuário põe em xeque a afirmação de que as 

tarifas não admitiriam negociação entre usuários e prestadores362. 

 Aliás, a possibilidade de negociação com grandes usuários não é nada recente. O 

Decreto n. 82.587, de 6 de novembro de 1978, que regulamentava o Plano Nacional de 

Saneamento – PLANASA (previsto na Lei n. 6.528/78), já previa essa possibilidade em 

seu artigo 17, que tinha a seguinte redação: “Para os grandes usuários comerciais e 

industriais, bem como para os usuários temporários, poderão ser firmados contratos de 

prestação de serviços com preços e condições especiais”. 

 O estabelecimento de contratos com tarifas especiais a grandes usuários, sob esse 

ângulo, aproxima-se muito do estabelecimento de preços privados. Entretanto, ainda assim 

as duas figuras são distintas – considerando-se que o Poder Público pode alterar a forma de 

instituição das tarifas, impedindo (por meio de lei) a realização desse tipo de contrato. 

 74. Outra questão relevante é a de que o prestador expede comunicados com as 

condições gerais que devem ser atendidas pelos grandes usuários para que haja a realização 

de contratos específicos. Busca-se cumprir assim com o princípio da impessoalidade no 

atendimento aos usuários. Desse modo, eventual recusa do prestador em firmar o contrato 

com determinado usuário deve estar fundamentada nos critérios previamente estabelecidos 

– e pode inclusive ser objeto de questionamento judicial363. 

 Apesar disso, é inegável que a fixação de tarifas especiais deve possibilitar ao 

concessionário certa maleabilidade. O engessamento absoluto dos critérios aplicáveis 

poderia inviabilizar a adoção da figura ora examinada. 

                                                                                                                                                    
o fim da viagem do caminhão represente menos 221,65 toneladas de CO2 na atmosfera por ano”. No caso, 
portanto, estabeleceu-se um mecanismo que, além de gerar benefícios às duas partes, ainda permitiu a coleta 
de esgoto por um meio mais seguro e menos danoso ao ambiente. 
362 Segundo Cesar A. Guimarães Pereira: “A tarifa não se confunde com preço privado porque não é objeto 
de negociação livre” (Usuários..., p. 370). 
363 Como exemplo, confira-se o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Prestação de 
serviços. Fornecimento de água. Adoção do regime tarifário especial para grandes consumidores. 
Descabimento no caso concreto. Autor que não celebrou contrato de demanda firme e nem era consumidor de 
água fornecida exclusivamente pela rede pública. Exigências de norma administrativa que se 
compatibilizavam com o Decreto estadual 41.446/86 e com os princípios de proteção ao meio ambiente. 
Recurso do réu provido, prejudicado o do autor” (TJSP – Apelação com Revisão n. 1.253.659-0/0, 36ª 
Câmara Cível, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 16.7.2009, v.u.). No caso, um condomínio havia questionado a 
decisão da SABESP de não considerá-lo grande usuário para que fosse firmado um contrato específico. O 
condomínio questionou a decisão da SABESP e ainda pleiteou a devolução em dobro das cobranças 
efetuadas acima do que seria cobrado de um grande usuário. Em primeira instância, a pretensão do 
condomínio foi julgada parcialmente procedente, mas a sentença foi reformada pelo TJSP, sob o 
entendimento de que o condomínio não havia formalizado um contrato de demanda firme (o que impedia a 
devolução de tarifas pagas) e utilizava poços artesianos (não atendendo, assim, o requisito da SABESP de 
consumo de água “exclusivamente pela rede pública”, contida em comunicado da companhia.  
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4.4. FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA NA EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

PORTUÁRIOS DE USO PÚBLICO 

 

 75. A Lei n. 8.630/93 (Lei de Modernização dos Portos) prevê em seu artigo 4º, § 

2º, dois grandes gêneros de terminais portuários de cargas. Há os (i) terminais de uso 

público e os (ii) terminais de uso privativo. 

 As duas figuras em nada se confundem. A exploração dos terminais de uso público 

pode ocorrer pelo próprio Poder Público, ou pode ser delegada a um particular, mediante 

procedimento licitatório (na forma do artigo 13, inciso I, e artigo 14, inciso I, alínea a, e 

parágrafo único, da Lei n. 10.233/2001). Nesse caso, o concessionário presta um serviço 

público de movimentação de cargas, mediante a cobrança de tarifas dos usuários. 

 Já os terminais de uso privativo têm por função o atendimento de interesses 

empresariais do seu próprio titular. Tais terminais são constituídos após mera autorização 

emitida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ (conforme previsto 

no artigo 13, inciso V, e artigo 14, inciso III, alínea c, da Lei n. 10.233/2001), sem 

qualquer procedimento licitatório. O autorizatário desempenha uma atividade econômica, 

sujeita ao exercício do poder de polícia. 

 Na realidade, os terminais de uso privativo representam uma solução econômica 

para determinados usuários em potencial dos terminais de uso público. Tais empresas, por 

terem uma grande quantidade de carga a ser movimentada, constituem seus próprios 

terminais privativos, com o objetivo de não dependerem dos terminais de uso público para 

a movimentação de suas cargas. A ideia é que o investimento feito na constituição de um 

terminal de uso privativo se dilua ao longo do tempo com a economia representada pela 

desnecessidade de utilização dos terminais de uso público. 

 O exemplo mais comum de terminais de uso privativo é o de uma grande indústria 

exportadora que, em lugar de se valer dos terminais de uso público para suas operações de 

comércio exterior, constrói o seu próprio terminal privativo. 

 De acordo com o artigo 4º, § 2º, inciso II, da Lei n. 8.630/93, os terminais 

privativos se dividem em duas subespécies: (i) terminais de uso privativo exclusivo e (ii) 

terminais de uso privativo misto364. Os terminais de uso privativo exclusivo destinam-se 

                                                 
364 Existem ainda os terminais privativos de turismo, que se destinam, entretanto, apenas à movimentação de 
passageiros. A análise do presente estudo, contudo, centra-se apenas nos terminais destinados à 
movimentação de cargas.  
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apenas à “movimentação de carga própria” (artigo 4º, § 2º, inciso II, alínea a, da Lei n. 

8.630/93). Já os de uso misto podem realizar a “movimentação de carga própria e de 

terceiros” (artigo 4º, § 2º, inciso II, alínea b). 

 É importante notar que o fato de os terminais de uso privativo misto poderem 

movimentar, em alguma medida, cargas de terceiros, não os equipara aos terminais de uso 

público. Segundo Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, os terminais de uso 

privativo misto, “apesar de receberem esse perfil misto, continuam caracterizadas como de 

uso privativo, isto é, sua razão de ser permanece focada no auto-atendimento do titular da 

instalação”365. No mesmo sentido, Marçal Justen Filho refere que “todos os terminais de 

uso privativo (sejam exclusivos, sejam aqueles mistos) têm a finalidade de movimentar 

carga própria. A diferença apenas é a de que o terminal de uso privativo misto admite, 

acessoriamente, a movimentação de carga de terceiros”366. 

 76. Para o presente estudo, não importa a discussão que vem se travando a respeito 

dos limites à atuação dos terminais de uso privativo misto367. O relevante é destacar que o 

regime de remuneração dos terminais de uso público tem grande relevância para a 

promoção da concorrência no setor. 

 A competitividade entre os terminais portuários se manifesta basicamente de duas 

formas. Em primeiro lugar, há competição entre terminais de uso público pela preferência 

dos usuários. Em segundo lugar, os terminais de uso público concorrem para que os 

grandes consumidores se sintam incentivados a continuar utilizando os serviços prestados 

pelos terminais de uso público, sem a constituição de terminais próprios para seu uso 

privativo368. 

 É evidente que uma série de fatores influencia a escolha por um ou outro terminal. 

Um dos principais é a sua localização. Fundamentalmente, a competição entre terminais se 

                                                 
365 Terminais portuários de uso misto.  Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, 
ano 6, n. 23, jul./set. 2008, p. 64. 
366 O regime jurídico dos operadores de terminais portuários no direito brasileiro. Revista de Direito Público 
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 4, n. 16, out./dez. 2006, p. 106 (destaque no original). No mesmo 
sentido: LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Os terminais portuários privativos na Lei 8.630/93. Revista de 
Direito Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, n. 220, p. 19-34, abr./jun. 2000. 
367 A discussão resultou na propositura de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
perante o STF (ADPF n. 139), pela Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público – 
ABRATEC. A associação defende que os terminais privativos de uso misto devem movimentar carga própria 
em quantidade significativa, que justifique o investimento realizado. Assim, a destinação prioritária desses 
terminais à movimentação de cargas de terceiros seria uma burla à figura dos terminais de uso público, que 
são o instrumento eleito pelo ordenamento para a movimentação de cargas de terceiros.  
368 Em tese, pode-se sustentar que há também a competição entre terminais de uso público e de uso privativo, 
dentro de um ambiente de assimetria regulatória. Entretanto, essa questão é controversa e seus termos 
concretos ainda serão definidos pelo Supremo Tribunal Federal.  
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dá dentro de sua área de interferência369 – o que de certo modo dificulta (e em certos casos 

inviabiliza) a existência de concorrência entre portos muito distantes uns dos outros370. 

Afinal, como regra geral somente pode haver concorrência entre bens e serviços fungíveis 

entre si371. 

 De todo modo, é inegável que as tarifas cobradas pelos terminais constituem um 

importante fator a ser ponderado pelo usuário na escolha de um ou outro terminal. 

 Para que haja concorrência nos dois sentidos acima expostos, os terminais de uso 

público têm relativa liberdade para a fixação de tarifas. A Resolução n. 055/ANTAQ, de 

16 de dezembro de 2002, disciplina a questão. 

 O artigo 5º, § 4º, da Resolução n. 055/ANTAQ estabelece a possibilidade de os 

terminais de uso público efetuarem a cobrança de “preços livremente negociados” com 

seus usuários372. Na realidade, a remuneração se dá pela cobrança de tarifas, e não de 

                                                 
369 A ideia de área de interferência remete ao conceito de hinterlândia, embora com ele não se confunda. Na 
década de 30 do século XX, o Brasil foi dividido em hinterlândias, cabendo a cada porto uma dessas áreas, de 
acordo com um critério próximo ao das capitanias hereditárias (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O 
Serviço..., p. 189). Hoje, não existe esse “loteamento” de áreas que podem ser abrangidas por um porto. 
Entretanto, como (i) a localização de cada porto constitui um dos principais fatores determinantes na sua 
escolha e (ii) as tarifas cobradas também constituem dado importante na escolha de um determinado porto 
(ainda que com algumas limitações – v. abaixo), pode-se afirmar que as tarifas cobradas podem ampliar ou 
reduzir a área de interferência de um porto, dentro de uma noção que se poderia referir como de “hinterlândia 
comercial”. Nesse sentido, Mariano Navas Gutiérrez afirma o seguinte: “Se afigura, así, un ‘hinterland 
comercial’, que permite ampliar o, en su caso, reducir sustantivamente el ‘hinterland’ básico, al poner en 
valor una serie de motivaciones distintas del precio en sentido estricto en la toma de decisión” (Influencia del 
Modelo de Gestión y de la Política Tarifaria en la Competitividad de los Puertos. Almería: Universidad de 
Almería, 2003, p. 15). 
370 Nesse sentido, Suriman Nogueira de Souza Junior destaca que, na concorrência entre portos, “as 
peculiares características geográficas do país, com seu extenso litoral e a grande distância entre as instalações 
portuárias, fazem com que a concorrência seja imperfeita, permitindo a manutenção de uma tendência 
constante de aumento dos preços dos serviços” (Regulação Portuária: a regulação jurídica dos serviços 
públicos de infra-estrutura portuária no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 190). Ressalve-se, contudo, que a 
concorrência inter-portos é plenamente possível, ainda que caracterizada por certas limitações. 
371 VALDÉS PRIETO, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago: Editorial Juridica de Chile, 
2006, p. 38. Pode-se referir aqui ao conceito econômico de bens substitutos ou concorrentes (ou ainda 
sucedâneos), que são aqueles que podem substituir outro bem caso este tenha seu preço aumentado 
(VASCONCELLOS, Marco Antonio S.; GARCIA, Manuel E. Fundamentos..., p. 41). No caso dos terminais 
portuários, o aumento da tarifa praticado por um deles não permite, em grande parte dos casos, que o usuário 
busque outro terminal. Isso porque um dos fatores que influi na procura por um terminal portuário consiste na 
sua localização. Por exemplo, um produtor de carne no Estado de Santa Catarina tende a utilizar um terminal 
localizado naquele Estado. Se as tarifas dos terminais em questão forem muito elevadas, ele eventualmente 
poderá escoar sua produção por meio de portos próximos (no Estado do Paraná ou do Rio Grande do Sul, 
caso a economia compense os custos do transporte terrestre até essas localidades). Entretanto, tal produtor 
não optará por um porto localizado na Região Nordeste, por melhores que sejam as tarifas lá praticadas, uma 
vez que os custos de transporte até aquela região (tanto diretos como indiretos, relacionados ao tempo 
necessário para tanto) certamente superarão os benefícios tarifários envolvidos.  
372 A redação completa do dispositivo é a seguinte: “Os serviços prestados pelo terminal serão remunerados 
diretamente pelo tomador, a preços livremente negociados consistentes com os normalmente praticados, não 
se aplicando na hipótese o § 1º do art. 44”. 
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preços373. De todo modo, o fato é que o concessionário tem liberdade para fixar os valores 

das tarifas, promovendo negociações com seus usuários. Nessas negociações, o prestador 

levará em consideração critérios de sua política comercial. Por exemplo, pode estabelecer 

tarifas menores em benefício dos seus maiores usuários, a fim de que tais empresas não 

busquem outro terminal de uso público (normalmente da mesma região) e não se sintam 

incentivadas a constituir seus próprios terminais privativos. 

 Evidentemente, o concessionário assume o risco da política comercial que imprimir 

à sua atuação. A situação não deixa de ser semelhante ao que ocorre com a fixação de 

tarifas diferenciadas aos grandes usuários no setor de saneamento ambiental, tratada acima. 

Com isso, há uma ampliação da concorrência no setor, que não se restringe à competição 

pelo mercado, passando a envolver também a concorrência no mercado374. 

 A possibilidade de negociação de preços pelos exploradores de terminais portuários 

de uso público, entretanto, deve ser compatibilizada com as exigências de prestação do 

serviço público. Os terminais de uso público têm o dever de atender todos aqueles que 

desejem utilizar os seus serviços. Ou seja, ainda que determinada carga seja deficitária, isto 

é, ocasione prejuízo ao operador portuário de um terminal de uso público, este não poderá 

se recusar a movimentá-la – uma vez que presta um serviço público caracterizado pela 

generalidade e universalidade. O operador, portanto, não poderá impor tarifas tão elevadas 

a ponto de torná-las proibitivas ao usuário e, assim, desincumbir-se do seu dever de 

atendimento375. 

 Bem por isso, o artigo 44, inciso X, da Resolução n. 55 da ANTAQ estabelece que 

incumbe à autoridade portuária “arbitrar, em âmbito administrativo, mediante solicitação 

de qualquer das partes, o preço dos serviços que não estiverem descritos na relação a que 

                                                 
373 Entende-se aqui que a Resolução incorreu em imprecisão terminológica. Ela utiliza o termo “preços” para 
se referir às tarifas cobradas pelos terminais de uso público, sendo que o vocábulo “tarifas” é empregado para 
se referir aos valores cobrados dos concessionários pela autoridade portuária em contrapartida pelo uso da 
infraestrutura portuária e pela prestação de Serviços de Uso Comum (artigo 2º, incisos V e VIII, da 
Resolução). Na realidade, os valores cobrados pelo concessionário de um terminal de uso público junto aos 
seus usuários têm a natureza de tarifa. 
374 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. El régimen de prestación de servicios en los puertos de interés general. In: 
ARIÑO ORTIZ, Gaspar et  alli. La Nueva Legislación Portuaria: comentarios a la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Vigo: 
Atelier, 2004, p. 30-34. 
375 Segundo Vitor Rhein Schirato, o “controle tarifário imposto aos agentes sujeitos ao regime público” em 
comparação com o que ocorre com os terminais de uso privativo constitui exemplo da assimetria regulatória 
existente no setor (A experiência e as perspectivas da regulação no setor portuário no Brasil. Revista de 
Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 6, n. 23, jul./set. 2008, p. 187). 
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se refere o inciso XV do art. 29 e que não puderem ser prestados aos usuários por terceiros, 

quando não for alcançado acordo entre as partes”376. 

 Além disso, o inciso XXII do artigo 29 da Resolução n. 55 da ANTAQ estabelece 

como cláusula do contrato de arrendamento a necessidade de “oferecer aos usuários todos 

os serviços básicos ou essenciais a serem prestados, cuja descrição detalhada constará do 

contrato, podendo incluir, quando condições de competição imperfeita tornarem 

recomendável, a fixação de preços máximos para sua prestação”. 

 Há, portanto, a previsão de utilização da sistemática do price cap quando ela for 

recomendável em função da existência de competição imperfeita. Assim, por exemplo, se 

um terminal de uso público apresentar condições privilegiadas que o tornem a única opção 

possível de atendimento aos usuários de determinada localidade, é possível que a ANTAQ 

fixe uma tarifa máxima que possa ser cobrada, justamente para garantir o atendimento aos 

usuários mediante a cobrança de valores que não impossibilitem a fruição do serviço. 

 77. Em síntese, há uma liberdade considerável aos concessionários de terminais 

portuários de uso público para a fixação de suas tarifas. Trata-se de um mecanismo 

destinado a proporcionar a concorrência, uma vez que os terminais utilizarão a fixação de 

tarifas para disputar a preferência de seus potenciais usuários. Nesse sentido, de acordo 

com Mariano Navas Gutiérrez: “La formación de la tarifa portuaria por la prestación de 

infraestructuras deberá tener, en primer lugar, una orientación comercial y, por 

consiguiente, debería ser la que, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del puerto 

en relación con sus alternativas, resulte atractiva para un posible usuario portuario, en el 

supuesto de que la decisión de éste fuera en base racional”377. 

 Um dos fatores que caracterizam a concorrência nesse setor constitui no baixo 

poder de fidelização dos terminais portuários – ainda que de modo restrito a determinada 

localidade. O fato de um usuário poder utilizar os serviços de determinado prestador não o 

impede de buscar outro prestador que igualmente atenda às suas necessidades – e, 

posteriormente, voltar a utilizar os serviços do prestador original ou ainda buscar um 

terceiro operador. Nesse contexto, a definição das tarifas constitui importante fator a ser 

ponderado pelo usuário na escolha do operador. 

                                                 
376 O artigo 29, inciso XV, estabelece que o contrato de arrendamento conterá disposições relativas à 
obrigação da arrendatária de “fornecer à Autoridade Portuária relação atualizada dos serviços regularmente 
oferecidos, inclusive aqueles não previstos no contrato, com as respectivas descrições e preços de 
referência”. 
377 Influencia…, p. 28. 
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 Entretanto, a liberdade tarifária conferida aos terminais de uso público é 

condicionada por alguns fatores. Tais fatores consistem (i) na existência de obrigações do 

serviço público, relacionadas em especial com o atendimento dos usuários, o que 

influenciam o custo da atividade, pois o operador é obrigado a movimentar cargas cujo 

custo de operação supera a receita por ela gerada378, e (ii) nas limitações estruturais à 

concorrência, caracterizadas em grande medida pela impossibilidade de competição entre 

determinados terminais em função especialmente de sua localização geográfica. 

 

5. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 78. No presente capítulo, procurou-se demonstrar que a flexibilidade tarifária não 

se confunde com a fixação de preços privados. Continua sendo um mecanismo tipicamente 

publicista, em que a contraprestação cobrada dos usuários tem natureza jurídica de tarifa, e 

não de preço privado. Entretanto, por uma opção estatal normalmente justificada pela 

busca de maior eficiência na prestação, admite-se que o concessionário, em maior ou 

menor grau, tenha algum poder de decisão no que se refere à fixação concreta das tarifas 

cobradas pelo serviço que desempenha. 

 A opção pela aplicação de um regime mais flexível constitui decisão de política 

tarifária. Deriva do entendimento de que, em certas situações, é possível atribuir 

determinados riscos ao concessionário, com os correspondentes meios de enfrentamento de 

tais riscos através da liberdade (ainda que não total) de fixação das tarifas. 

 Permite-se, dessa forma, que o prestador exerça decisões de política empresarial na 

definição das tarifas com o intuito de ampliar os resultados obtidos com a prestação do 

serviço. Concomitantemente, há uma expectativa de que essa sistemática resulte na 

prestação mais eficiente do serviço, beneficiando, em última instância, os seus usuários. 

 A flexibilidade tarifária, portanto, compreende a aplicação de mecanismos de 

mercado na regulação de atividades com forte coeficiente social. Busca-se superar a 

regulação exaustiva que o Estado exerce sobre as tarifas, com vistas a reduzir as 

dificuldades estatais de controle e permitir que a criatividade empresarial do prestador 

reverta em função de uma melhor prestação do serviço. 

                                                 
378 Tratando especificamente do setor portuário, Gaspar Ariño Ortiz destaca o seguinte: “Todo modelo 
liberalizado de prestación de servicios en competencia conlleva la necesidad de garantizar, de una forma u 
otra, el servicio universal en una cierta medida y un régimen de atención al público con determinadas 
exigencias de calidad, continuidad, no discriminación y precios razonables (al menos, cuando no haya 
competencia suficiente)” (El régimen…, p. 43).  
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 Em última instância, a flexibilidade tarifária representa uma valorização da livre 

iniciativa na prestação de serviços dotados de forte coeficiente social. Afinal, a livre 

iniciativa não representa apenas liberdade de acesso a determinado mercado, mas consiste 

também, segundo José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, “na liberdade de gestão 

e atividade da empresa (liberdade de empresa, liberdade de empresário)”379. 

 79. Conforme demonstrado, a flexibilidade tarifária gera efeitos sobre o regime de 

remuneração do prestador, com especial enfoque (i) na tentativa de superação das 

dificuldades regulatórias do Estado e (ii) nos riscos assumidos pelo concessionário.  

 No que se refere ao primeiro aspecto, a flexibilidade tarifária supera determinadas 

dificuldades de controle estatal. Entretanto, comprovou-se ser falsa a ideia de que a 

flexibilidade apenas facilita a atividade regulatória do Estado. Na realidade, os 

mecanismos de flexibilização da fixação de tarifas submetem as concessões à regulação 

econômica, que envolve questões bastante complexas, em sua maioria de ordem 

concorrencial. 

 No tocante à segunda questão, comprovou-se que em certa medida podem ser 

tomadas decisões de política empresarial na prestação de serviços de interesse coletivo sem 

que haja a pura e simples desconsideração do regime de direito público. Ou seja, a 

prestação de serviços de titularidade estatal não é refratária ao exercício de uma política 

comercial por parte do concessionário. Pelo contrário, a política comercial, ainda que 

exercida em benefício do próprio prestador, pode gerar efeitos benéficos aos usuários. A 

análise da flexibilização em setores específicos atestou essa afirmação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
379 Constituição da República Portuguesa Anotada. v.1. 2.ed. Coimbra: Almedina, 1984, p. 328. 
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CAPÍTULO IV – A REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO PELO 

PODER PÚBLICO 
 

1. QUESTÕES INICIAIS ACERCA DA REMUNERAÇÃO DO 

CONCESSIONÁRIO PELO PODER PÚBLICO 

 

 1. Neste capítulo, serão examinadas as formas de como se dá a remuneração do 

concessionário por meio do emprego de recursos do Poder Público380. 

 À primeira vista, a remuneração do concessionário pelo próprio Estado poderia 

parecer contrária à ideia de concessão. 

 De acordo com o conceito clássico de concessão exposto no Capítulo I, é intrínseca 

ao instituto a noção de que o Poder Público delega determinada atividade ao 

concessionário para que ele a explore economicamente, realizando a sua gestão 

empresarial, de forma a obter os recursos necessários ao custeio do serviço e à obtenção 

dos lucros almejados. Assim, o concessionário assumiria os riscos da atividade, do que 

decorreria a ausência de garantia de remuneração por meio do emprego de recursos 

públicos. 

 A concessão seria, portanto, uma forma de privatização, na acepção de se tratar da 

delegação da gestão de um serviço público a uma entidade privada que não dependa de 

recursos públicos para prestá-lo381. A utilização do instituto se destinaria justamente a 

livrar o Poder Público dos custos relacionados ao desempenho direto de determinados 

serviços. Sob esse ângulo, a remuneração do concessionário pelo poder concedente seria 

uma contradição em relação aos objetivos buscados pelo Estado. 

 2. Entretanto, essas ideias não podem ser estendidas a tal ponto de se reputar 

descabida qualquer participação do Estado no custeio da prestação de serviços delegados 

aos particulares. 

 No final de 2004, a edição da lei das PPP confirmou a viabilidade do emprego de 

recursos estatais no custeio da prestação de serviços delegados. Entretanto, muito antes 

disso a doutrina já apontava essa possibilidade – ainda que grande parte dos estudiosos 

                                                 
380 Por “recursos” do Poder Público, está-se referindo não apenas a recursos monetários, mas a qualquer 
forma de emprego de recursos que tenham valor econômico. 
381 Conforme destaca Maria Sylvia Zanella Di Pietro, há uma noção ampla de privatização, que “abrange 
todas as medidas adotadas com o objetivo de diminuir o tamanho do Estado” (Parcerias..., p. 5). Dentre tais 
medidas, inclui-se a “concessão de serviços públicos (com a devolução da qualidade de concessionário à 
empresa privada e não mais a empresas estatais, como vinha ocorrendo)” (op. cit., p. 6). 
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rejeitasse que o custeio integral de uma concessão pudesse ser feito por meio do emprego 

de recursos estatais. E a prática já atestava o efetivo emprego de recursos estatais em 

determinados arranjos concessórios. 

 O fato é que a possibilidade do emprego de recursos estatais no custeio da prestação 

de serviços públicos delegados gera intensas discussões. O exame do tema, assim, deve se 

iniciar pelo enfrentamento de algumas questões prévias, que devem ser consideradas no 

estudo de qualquer delegação em que haja a aplicação de recursos públicos, 

independentemente de se tratar de concessões comuns, patrocinadas ou administrativas. 

 

1.1. A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE DO EMPREENDIMENTO 

 

 3. A ideia de concessão de um serviço público centra-se na noção de que “a 

remuneração do concessionário seja variável em função do desempenho obtido por meio 

da atividade concedida”382. 

 Por influência do conceito clássico de concessão, em princípio, quando decide 

conceder determinado serviço à iniciativa privada, o Estado pressupõe que o 

concessionário explorará aquela atividade de modo a obter os rendimentos necessários ao 

seu custeio (no que se integra o retorno almejado pelo prestador). Ainda que o prestador 

tenha direito a que se respeite a equação econômico-financeira, os resultados econômicos 

relativos ao desempenho do empreendimento constituirão risco seu. O Estado não deveria 

se preocupar com a garantia de remuneração mínima, nem com o emprego de recursos de 

origem externa à concessão. Caberia ao concessionário empregar toda a sua eficiência no 

sentido de explorar o serviço – obviamente, atendendo às exigências estatais relacionadas à 

qualidade da prestação, atendimento dos usuários, entre outros requisitos. 

 Pode-se dizer, portanto, que a concessão de um serviço público parte da ideia 

inicial de auto-sustentabilidade do empreendimento. Se o Estado delega a prestação de um 

serviço a uma empresa privada, é porque entende que essa empresa, explorando o serviço 

mediante postulados empresariais, terá condições de obter os recursos imprescindíveis e 

suficientes para executar suas obrigações e ainda auferir lucro383. 

                                                 
382 JUSTEN FILHO, Marçal. As diversas configurações..., p. 129. Observe-se, contudo, que isso não 
significa necessariamente que a remuneração do concessionário seja proporcional à quantidade de utilização 
do serviço. As concessões admitem uma grande variedade de configurações e de alocação de riscos. 
383 Logicamente que a auto-sustentabilidade da prestação de um serviço não é o único motivo (e talvez não 
seja nem mesmo o central) que influi na decisão do Estado de delegar determinada atividade. O principal 
motivo que leva o Estado a delegar uma atividade consiste, via de regra, no entendimento de que a sua 
prestação pela iniciativa privada será mais benéfica aos usuários e permitirá a redução dos custos estatais. A 
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 Por decorrência do caráter auto-sustentável da concessão, o emprego de recursos 

estatais seria, em tese, desnecessário. O concessionário já obteria todos os recursos 

imprescindíveis por meio da exploração do empreendimento, ou seja, por meio da 

cobrança de tarifas dos usuários e (ou) da exploração de atividades geradoras de receitas 

marginais. 

 A auto-sustentabilidade da concessão deriva, portanto, da possibilidade de o 

concessionário obter recursos suficientes junto aos usuários do serviço concedido ou por 

meio da exploração das atividades economicamente relacionadas à concessão que gerem 

receitas marginais. 

 4. Ocorre que a obtenção de recursos por meio da exploração do empreendimento 

encontra limites na capacidade econômica dos utentes. Em determinadas situações, a tarifa 

necessária ao custeio da prestação eficiente do serviço extrapolaria as possibilidades 

econômicas dos usuários, impedindo-os de arcar com o valor cobrado384. 

 Surge, então, um impasse. De um lado, o serviço deve atender o maior número 

possível de usuários para cumprir seus objetivos sociais, o que pressupõe a cobrança de 

tarifas módicas e acessíveis. De outro lado, a exploração do serviço deveria propiciar 

recursos suficientes ao seu custeio, respondendo inclusive pelo retorno do investimento do 

concessionário – afinal, o prestador não desempenha o serviço de forma desinteressada. 

 5. Existem algumas maneiras de se resolver esse impasse. 

 5.1. Podem-se agregar a uma concessão atividades rentáveis e não rentáveis, de 

modo que as primeiras gerem recursos suficientes para o custeio de todo o serviço prestado 

pelo concessionário. Outra forma de resolução seria a fixação de tarifas diferenciadas, de 

modo que alguns usuários paguem tarifas proporcionalmente mais elevadas, a fim de que o 

excedente auferido pelo prestador compense o déficit gerado pelo atendimento dos demais 

usuários. Tais mecanismos constituem subsídios internos à concessão (entre atividades e 

entre usuários, respectivamente). 

                                                                                                                                                    
afirmação feita aqui, contudo, diz respeito ao exame da questão do ponto de vista da remuneração do 
concessionário. Ou seja, o Estado só delega determinado serviço se entender que o concessionário terá 
condições de explorá-lo de modo a obter um retorno suficiente, que deverá responder inclusive pelo custeio 
do próprio serviço e pelos lucros do prestador. 
384 Essa questão já foi examinada no Capítulo II, ao se tratar dos critérios político-sociais na fixação de 
tarifas. 
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 No entanto, a instituição de subsídios internos pode não ser possível por uma série 

de razões385, ou, ainda que seja tecnicamente viável, pode não ser considerada pelo poder 

concedente a solução mais adequada386. 

 5.2. Se não for possível ou conveniente obter os recursos necessários junto aos 

utentes do serviço concedido ou pela exploração de atividades geradoras de receitas 

marginais, restará a possibilidade de empregar recursos públicos, seja por meio da 

exploração direta do serviço, seja pela instituição de subsídios estatais à concessão. 

 No primeiro caso (prestação direta), sequer há delegação do serviço. O Estado não 

só emprega recursos públicos como ainda realiza a gestão do empreendimento (mesmo que 

se utilize de contratos de empreitada para a obtenção de determinadas prestações). No 

segundo caso, continua havendo a gestão do serviço pelo concessionário, mas o Estado 

emprega recursos para viabilizar economicamente a prestação em regime de concessão. 

 O emprego de recursos do Estado no custeio de serviços delegados, portanto, é uma 

alternativa cabível. Trata-se do emprego de subsídios estatais de forma a tornar possível a 

prestação do serviço em regime de concessão, com as características impostas pelo Estado 

no exercício de suas políticas públicas (por exemplo, sem cobrança de tarifas dos usuários 

ou com determinados níveis máximos de cobrança). 

 6. Assim, pode-se dizer que não existe identidade absoluta entre a forma de gestão 

de um serviço (prestação direta pelo Estado ou delegação a um particular) e o seu modo de 

remuneração. A concessão de um serviço público não exclui a possibilidade de o seu 

custeio ser integrado por recursos externos, inclusive de origem estatal. A integração 

desses recursos pode até mesmo ser imprescindível para que a prestação do serviço em 

regime de concessão seja economicamente sustentável387. 

 

1.2. A RELAÇÃO COM OS VALORES FUNDAMENTAIS BUSCADOS COM A 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

 7. A aplicação de recursos estatais na remuneração do prestador também se 

relaciona com os objetivos sociais buscados com a prestação do serviço. 
                                                 
385 Conforme já demonstrado no Capítulo II, a instituição de subsídios internos encontra limites na 
capacidade econômica dos usuários que pagam as tarifas proporcionalmente mais elevadas. 
386 O Estado pode estabelecer uma política de não instituição de subsídios caso entenda, por exemplo, que 
esse tipo de medida impeça a consecução de determinados objetivos sociais. Trata-se de uma questão de 
política pública, que não é objeto de exame no presente estudo. 
387 A problemática foi em alguma medida explorada neste trabalho quando se demonstrou a insuficiência do 
conceito clássico de concessão (Capítulo I) e quando se tratou da ausência de obrigatoriedade de que as 
concessões envolvam a cobrança de tarifas dos usuários (Capítulo II). 
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 A qualificação de uma atividade como serviço público compreende o entendimento 

de que se trata de uma utilidade fornecida para a satisfação da dignidade da pessoa 

humana388. O fato de haver a concessão do serviço a um ente privado para que o explore 

economicamente não desnatura a relação entre a sua prestação e a satisfação da dignidade 

humana. Vale dizer, não torna o serviço dispensável à parcela da população cujo 

atendimento não seja economicamente interessante ao prestador. Afinal, a satisfação da 

dignidade humana não tem relação com a titularidade da riqueza. 

 A solução não está, portanto, em simplesmente deixar de atender a parcela da 

população mais carente. Pelo contrário. O princípio da solidariedade exige que o serviço 

seja prestado a todos. 

 Entretanto, como não se pode constranger o concessionário a desempenhar a 

prestação de um serviço cronicamente deficitário, surge a necessidade de compensá-lo pelo 

atendimento às parcelas dos usuários que não têm condições de arcar com a 

contraprestação necessária ao custeio da atividade. A questão pode ser resolvida de 

diversas formas, como exposto acima. Entre elas, inclui-se justamente a aplicação de 

recursos estatais à remuneração do prestador. 

 Logo, a aplicação de recursos do Poder Público na remuneração do concessionário 

é uma alternativa viável para assegurar a prestação do serviço à população que não tem 

condições de arcar com o pagamento de tarifas. Trata-se de um mecanismo de realização 

de políticas públicas. Eventual vedação absoluta à participação do Estado no custeio de 

serviços públicos concedidos seria contrária aos valores fundamentais que a prestação 

dessas utilidades visa a assegurar. 

 8. Note-se que a integração de recursos públicos à remuneração do prestador não 

desnatura a natureza da concessão389. O concessionário continua sendo o responsável pela 

gestão do serviço. Mesmo que receba remuneração proveniente do Estado, a situação do 

concessionário é diversa daquela que caracteriza as contratações de serviços em regime de 

empreitada390. 

 Ademais, a concessão não é edificada exclusivamente sobre o primado do risco do 

prestador. Outros valores se relacionam à prestação do serviço, como a dignidade da 

                                                 
388 Nesse sentido, v. por todos: DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito..., p. 102; JUSTEN FILHO, Marçal. As 
diversas..., p. 131; Curso..., p. 601; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As políticas..., p. 76. 
389 Toma-se aqui a concessão como um conjunto de arranjos possíveis, sujeito a diversas variáveis, inclusive 
do ponto de vista da remuneração. Nos países (como a França) em que as concessões têm um sentido mais 
restrito, há outras formas de contratação (“contratos vizinhos”) que atestam a multiplicidade das formas de 
delegação – conforme tratado no Capítulo I. 
390 Essa questão já foi tratada no Capítulo I. 
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pessoa humana. Assim, é necessário criar uma sistemática de remuneração do 

concessionário que, embora observe a assunção da gestão empresarial do serviço pelo 

prestador, não deixe de atender a parcela da população que não poderia arcar com o 

pagamento da tarifa que seria necessária ao custeio integral da prestação. 

 Portanto, a impossibilidade técnica de a remuneração do concessionário provir 

integralmente da cobrança de tarifas não constitui necessariamente um obstáculo à adoção 

do modelo concessório. O instituto da concessão não envolve um modelo único. Pode 

comportar sistemas diversos de remuneração do prestador, a fim de que a lógica 

empresarial que orienta a produção de resultados lucrativos não impossibilite a consecução 

dos objetivos sociais buscados com a prestação do serviço. 

 

1.3. A OPÇÃO DE ONERAR OS CONTRIBUINTES DO ESTADO E OS EFEITOS 

DECORRENTES 

 

 9. A aplicação de recursos estatais na remuneração do concessionário reflete uma 

opção por se dividir o custeio da prestação perante a comunidade como um todo. 

 A questão pode ser reconduzida às opções possíveis de atribuição dos custos da 

prestação de um serviço público delegado. 

 9.1. Conforme examinado no Capítulo II, existem basicamente três soluções no que 

se refere à atribuição do custeio de um serviço público delegado. Pode-se optar por onerar 

os usuários (por meio da instituição de tarifas), podem ser obtidas receitas marginais, e 

podem ainda ser onerados os membros da comunidade como um todo. 

 Nesta última opção se enquadra o emprego de recursos estatais na remuneração do 

concessionário. Afinal, o Estado obtém recursos principalmente a partir de mecanismos 

tributários. É evidente que há outras formas de o Estado obter recursos (por exemplo, pela 

exploração de bens públicos que gerem receitas), mas a arrecadação se faz em sua maior 

parte por meio da cobrança de tributos391. 

 Sendo assim, quando o Estado emprega recursos estatais na remuneração do 

concessionário, está onerando, na realidade, os contribuintes de tributos, ainda que eles não 

se utilizem do serviço delegado. 

                                                 
391 Para o presente estudo, não importa propriamente quais as formas que o Estado tem à sua disposição para 
obter recursos. Mesmo no caso de obtenção de recursos por meio da exploração de bens públicos, isso afeta 
os contribuintes. Afinal, tal situação pode justificar uma redução dos valores dos tributos ou a ausência de 
sua majoração. 
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 9.2. O custeio do serviço por meio do emprego de recursos estatais é, em princípio, 

aquele que atinge o maior universo de pessoas. Diferentemente do que ocorre com a 

cobrança de tarifas, a obtenção de recursos por meio de tributos não se restringe a onerar 

os usuários do serviço392. 

 Uma vantagem relevante desse mecanismo consiste na oneração das pessoas 

mediante sua capacidade contributiva, dentro da ideia de “finanças funcionais”393. Isso não 

necessariamente ocorre com a cobrança de tarifas, na medida em que a maior intensidade 

na utilização do serviço não reflete obrigatoriamente uma maior capacidade contributiva 

do usuário. Além disso, a diferenciação tarifária pode se basear em diversos critérios que 

não apenas a capacidade contributiva dos diversos grupos de usuários. 

 Em razão de atingir o maior universo de pessoas, é recorrente o entendimento de 

que o custeio da prestação de serviços públicos pelo Estado seria a alternativa que mais 

amplamente observa o princípio da solidariedade394. Isso porque todos os contribuintes 

colaborariam para a prestação do serviço, segundo a capacidade contributiva de cada qual. 

 9.3. Todavia, não se pode afirmar que o custeio de serviços públicos pelo Estado 

seria uma opção melhor ou mais justa do que a instituição da cobrança de tarifas. O apoio 

estatal pode apresentar vários inconvenientes395. 

 Em primeiro lugar, o custeio direto pelo Poder Público pode conduzir a uma 

postura paternalista, em que os cidadãos sempre esperarão que o Estado proveja quase 

todas as suas necessidades. 

 Em segundo lugar, a repartição da carga fiscal muitas vezes não observa 

efetivamente a capacidade contributiva dos cidadãos. A ausência de um escalonamento 

mais detalhado de faixas de contribuintes aliada ao fato de que vários tributos incidem 

                                                 
392 Em tese, é possível que o Estado custeie determinado serviço por meio da instituição de uma taxa cobrada 
dos usuários específicos de um serviço. Trata-se de hipótese que será tratada abaixo, ainda neste capítulo. 
Nesse caso, os usuários é que arcarão com esse custeio. Entretanto, a hipótese mais comum é a de o Estado 
empregar recursos mesmo sem efetuar a cobrança de taxas dos usuários. 
393 Como a cobrança de tributos é pautada pelo princípio da capacidade contributiva, em tese aqueles dotados 
de maior riqueza contribuem proporcionalmente mais do que as pessoas menos providas de recursos Trata-se 
do emprego da ideia de “finanças funcionais”, em que o Estado não se apega mais à noção liberal de finanças 
neutras e passa a utilizar o seu poder arrecadatório como forma de influir no contexto social. A respeito dessa 
questão no direito italiano, confira-se: SACHETTO, Cláudio. O dever de solidariedade no direito tributário: o 
ordenamento italiano. In: GRECO, Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de. Solidariedade Social e 
Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 26. 
394 Nesse sentido: PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários..., p. 378. 
395 ESCOLA, Héctor Jorge. El Interés Público como Fundamento del Derecho Administrativo. Buenos Aires: 
Depalma, 1989, p. 125-126.  
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sobre os consumidores sem levar em conta as distintas capacidades contributivas faz com 

que haja uma justiça fiscal muito distante da adequada396. 

 Em terceiro lugar, a cobrança de tarifas também se pauta por um critério objetivo 

de justiça, ainda que diverso daquele que orienta a cobrança de tributos. A cobrança de 

tarifas retrata a opção por onerar justamente a parcela de pessoas que diretamente se 

beneficia da sua prestação (isto é, os usuários). Em princípio, é justo que aqueles 

diretamente beneficiados pelo serviço sejam os responsáveis pelo seu custeio. A alocação 

desses custos perante a comunidade como um todo não necessariamente será a melhor 

opção397. 

 Em decorrência desses fatores, não se pode simplificar a problemática afirmando 

que o emprego de recursos estatais seria a forma mais justa de custear a prestação do 

serviço público por atingir um maior número de pessoas segundo a sua capacidade 

contributiva. Trata-se apenas de uma alternativa possível para o custeio do serviço. 

Enquanto a cobrança de tarifas reflete a opção de onerar os usuários, em princípio na 

medida da intensidade de utilização do serviço (mas com a possibilidade de instituição de 

contraprestações diferenciadas por uma série de critérios, inclusive de solidariedade), o 

custeio por meio do emprego de recursos estatais reflete a opção de onerar a coletividade 

como um todo (principalmente por meio de mecanismos tributários que deverão observar o 

princípio da capacidade contributiva). Ambas as formas de custeio podem em alguma 

medida ser orientadas por critérios de justiça e de solidariedade398, sendo impossível 

apontar uma delas como superior em tese à outra399. 

 

 

 

 
                                                 
396 Nesse sentido, Marciano Seabra de Godoi afirma que “se no âmbito do IRPF o ônus mais pesado recai 
sobre os altos assalariados que têm reduzidas possibilidades de deduções familiares, no âmbito da majoritária 
tributação indireta (impostos e contribuições sobre o consumo), o ônus mais pesado recai sobre os 
contribuintes menos favorecidos que consomem toda sua renda” (Tributo e solidariedade social. In: GRECO, 
Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de. Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, 
p. 162). Exatamente por esse motivo, a afirmação de que os serviços públicos gratuitos são suportados por 
meio de valores extraídos compulsoriamente dos segmentos da população titulares da maior riqueza é 
qualificada por Marçal Justen Filho como uma “generalização excessiva” (Teoria Geral..., p. 70, nota 37).  
397 O autor reporta-se aqui à explanação feita acerca do “conflito” existente entre usuários e contribuintes 
(Capítulo II). 
398 Reforce-se aqui a noção de que a fixação das tarifas pode ser orientada por critérios de solidariedade. 
Veja-se a questão da tarifa social (examinada no Capítulo II). Não se trata, portanto, apenas de onerar mais 
pesadamente aqueles que mais se beneficiam da prestação do serviço. 
399 Martine Long chega a apontar que “l’alternative entre l’impôt et le financement par l’usager est donc um 
choix purement discrétionnaire de l’autorité délibérante” (La Tarification..., p. 171).  
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1.4. INEXISTÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE PARA O EMPREGO DE RECURSOS 

ESTATAIS 

 

 10. Pelos mesmos motivos, não se pode apontar a existência de uma relação de 

subsidiariedade entre o emprego de recursos públicos e o custeio do serviço por outros 

meios. 

 É evidente que os recursos estatais são limitados e, por isso, o seu emprego deve 

observar os princípios da eficiência e da reserva do possível. 

 O emprego de recursos estatais pressupõe, portanto, uma decisão consciente acerca 

dos interesses envolvidos. A instituição de um subsídio público a uma concessão significa 

que esses recursos não serão utilizados para subsidiar outros serviços delegados nem se 

destinarão a custear a prestação direta de outras atividades – as quais, igualmente, podem 

se destinar à satisfação da dignidade humana400. 

 Dessa forma, pode-se afirmar que a decisão de aplicar subsídios públicos ao custeio 

de um serviço concedido deve ponderar a eventual existência de outras fontes de recursos. 

O Estado deve verificar se há meios de obter receitas marginais, bem como examinar a 

efetiva situação econômica dos usuários (verificando inclusive se é viável estabelecer 

tarifas diferenciadas). Trata-se de uma decorrência do princípio da indisponibilidade do 

interesse público, que impede que o Estado aplique recursos de modo ineficiente. 

 Apesar dessas ponderações, contudo, não se pode afirmar que a mera existência de 

outras formas cabíveis de custeio do serviço excluiria qualquer possibilidade do emprego 

de recursos públicos. Mesmo verificando-se a auto-sustentabilidade de uma concessão, é 

possível que o Estado empregue recursos públicos ao seu custeio (por exemplo, para 

instituir um benefício tarifário). Trata-se de uma decisão de política pública relacionada à 

alocação dos custos de prestação do serviço e aos objetivos sociais buscados com a sua 

prestação. 

 O âmbito das políticas públicas impõe ao Estado a obrigação de ponderar uma 

plêiade de valores diversos. Seria uma simplificação indevida reduzir a questão à mera 

existência de outras fontes de recursos de forma a afirmar que a aplicação de recursos 

estatais seria sempre subsidiária. 

 11. Faz-se essa ponderação desde logo para se afastar alegações no sentido de que a 

adoção do modelo da concessão patrocinada só seria cabível se o serviço não pudesse ser 

                                                 
400 Reporte-se aqui às considerações feitas acerca do financiamento externo (ou exógeno) das políticas 
públicas (Capítulo II). 
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prestado na forma de concessão comum, sem a aplicação de recursos públicos (ou seja, a 

concessão patrocinada seria subsidiária à comum). Assertiva nesse sentido deriva de uma 

preocupação (louvável, diga-se) com a contenção dos gastos públicos, mas este não é o 

único ângulo de análise da questão. 

 O desenho concreto de uma concessão é refratário a análises puramente teóricas. 

Ainda que determinada concessão seja auto-sustentável, é possível que o Estado aplique 

recursos para atingir determinadas finalidades públicas (tal como a aceleração da execução 

de obras, reduzindo o prazo contratual, por exemplo). Nessa hipótese, um interesse 

plenamente justificável pode servir de base ao emprego de recursos públicos, ainda que a 

concessão pudesse ser custeada exclusivamente pelo produto de sua própria exploração401. 

 Além disso, não se pode absolutizar uma concepção econômica a informar a 

montagem de um empreendimento. O ordenamento exige que os ajustes que conduzam a 

uma concessão sejam plenamente justificados, mas não impõe nenhuma concepção 

econômica específica (como, por exemplo, a de que deve prevalecer sempre o critério do 

menor gasto público). A vantajosidade de uma contratação é um conceito multifacetário, 

que não se verifica apenas pela quantidade de recursos públicos que precisam ser 

aplicados. Em certas situações, o emprego de recursos estatais provoca a redução dos 

custos transacionais a ponto de propiciar a apresentação de propostas muito mais 

vantajosas do que se fosse adotado um modelo de concessão sem qualquer subsídio 

estatal402. 

 Portanto, é necessário ter clara a ideia de que a aplicação de recursos públicos ao 

custeio de um serviço concedido não constitui medida meramente subsidiária em relação às 

demais formas de custeio dos serviços públicos. 

 

1.5. O PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

 12. A instituição de um subsídio estatal a um serviço público concedido também 

deve ser orientada pelo princípio da isonomia. 

                                                 
401 Nesse sentido: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria..., p. 248-249. 
402 Acerca das várias acepções do conceito de vantajosidade, confira-se: JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13.ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 63-67. O 
doutrinador analisa a questão da vantajosidade como critério que deve ser previamente estabelecido pela 
Administração para que o edital de uma licitação indique precisamente o que se entende por contratação mais 
vantajosa. Aqui, trata-se dos estudos que levam à concepção de uma concessão, mas as lições são plenamente 
aplicáveis. Conforme destaca o doutrinador: “A vantajosidade de uma contratação é um conceito relativo, na 
acepção de que as circunstâncias é que determinam a consistência da maior vantagem possível” (op. cit., p. 
64).  
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 A relação entre subsídios estatais e o princípio da isonomia se dá ao menos sob dois 

diferentes ângulos. 

 

1.5.1. A noção de subsídio como instrumento voltado à viabilização da prestação do 

serviço mediante concessão 

 

 13. De um lado, o subsídio estatal deve, em princípio, estar à disposição de todos os 

interessados na prestação do serviço. Trata-se de previsão decorrente do artigo 17 da Lei n. 

8.987/95. Não é possível que o Estado condicione a concessão de um subsídio à 

circunstância de determinado concorrente ser o vencedor da licitação, excluindo-se 

qualquer outro interessado. Assim, a aplicação de um subsídio estatal deve, em princípio, 

estar prevista já no edital da licitação destinada a conceder determinado serviço público. 

 Isso não impede, contudo, a instituição de subsídios estatais no curso de uma 

concessão, desde que devidamente justificada. É plenamente viável, por exemplo, que o 

Estado complemente a remuneração do prestador a fim de compensar as perdas derivadas 

de um benefício tarifário instituído supervenientemente – o que decorre da aplicação do 

artigo 35 da Lei n. 9.074/95, conforme examinado no Capítulo II. O mesmo pode ocorrer 

em função da criação de qualquer encargo adicional ou redução de vantagens do 

concessionário (por exemplo, antecipação de obras, redução do prazo contratual, entre 

outros). 

 13.1. Esclareça-se que o emprego de recursos estatais para o reequilíbrio de uma 

concessão, segundo parte da doutrina, não constituiria propriamente um subsídio. Nesse 

sentido, segundo Marçal Justen Filho, para que se configure um subsídio estatal, deve 

haver um “desembolso com cunho de liberalidade”403. De acordo com o doutrinador, se o 

poder concedente produzir uma modificação unilateral que amplie encargos ou reduza 

vantagens do prestador, e se a recomposição do equilíbrio, que é um dever da 

Administração, traduzir-se em pagamento em dinheiro, não haveria subsídio. Isso porque 

“tratar-se-á apenas de assegurar ao particular a obtenção das mesmas vantagens que já lhe 

tinham sido asseguradas por ocasião da outorga”404. 

 Entretanto, toma-se aqui a noção de subsídio estatal como algo mais amplo. 

 No exemplo dado pelo doutrinador (reequilíbrio da concessão com a aplicação de 

recursos públicos), não houve a descaracterização do subsídio. Em termos econômicos, 

                                                 
403 Teoria Geral..., p. 335. 
404 Teoria Geral..., p. 336. 
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trata-se de um subsídio, na medida em que estão sendo empregados recursos estatais para 

viabilizar uma medida determinada pela Administração (por exemplo, a instituição de um 

benefício tarifário), no âmbito do exercício de uma política pública. 

 13.2. A ideia de subsídio estatal está relacionada, portanto, à viabilização de um 

arranjo segundo parâmetros definidos pelo Estado. No caso de um benefício tarifário, o 

parâmetro consiste numa limitação do valor da tarifa, mas pode haver outras imposições 

relacionadas a prazos, investimentos, entre outras405. 

 Portanto, se o subsídio estatal destina-se a viabilizar a prestação de determinado 

serviço mediante o emprego da técnica concessória, deve estar à disposição de todos 

aqueles que disputam a qualidade de concessionário numa licitação. Sua instituição ao 

longo da concessão é viável, mas deve ser justificada. 

 

1.5.2. Os efeitos concorrenciais da instituição de um subsídio estatal 

 

 14. O segundo ponto de relação entre isonomia e subsídio estatal diz respeito aos 

efeitos concorrenciais derivados da sua instituição. 

 A implementação de um subsídio estatal em uma concessão tem como efeito a 

alteração de mecanismos de mercado406. Institui-se uma vantagem ao concessionário, 

normalmente para viabilizar determinados objetivos sociais que não seriam alcançados 

mediante a aplicação de uma lógica estritamente empresarial na exploração do serviço. 

Trata-se de autêntica atuação do Estado no domínio econômico, uma vez que os serviços 

públicos são atividades econômicas. O recurso ao subsídio tem clara relação com a 

execução de políticas públicas pelo Estado. 

 Por produzir alterações nos mecanismos de mercado, a instituição de um subsídio 

pode gerar efeitos concorrenciais que devem ser sopesados pelo Poder Público. Suponha-se 

uma situação em que dois prestadores prestem o mesmo serviço em regime de 
                                                 
405 A dificuldade se relaciona com a inexistência de um conceito legal de subsídio estatal. Essa questão será 
retomada ao se analisar o enquadramento jurídico das contraprestações públicas nas concessões patrocinada e 
administrativa. Conforme será demonstrado, a contraprestação prestada pelo Estado, do ponto de vista 
econômico, é um subsídio, mas, juridicamente, configura-se como um pagamento (em contraposição com as 
subvenções econômicas, o que gera efeitos práticos no tocante aos requisitos para sua instituição). 
Normalmente, um simples pagamento feito pela Administração não consiste em um subsídio. Do contrário, 
qualquer contrato administrativo de fornecimento de bens ou prestação de serviços à Administração, por 
exemplo, seria um contrato “subsidiado” pelo Estado, o que evidentemente não faz o menor sentido. De todo 
modo, a contraprestação pública em uma parceria público-privada destina-se a viabilizar a prestação de um 
serviço por meio da técnica concessória. Nesse sentido é que, apesar de se configurar juridicamente como 
pagamento, trata-se de um subsídio estatal em termos econômicos. 
406 Por exemplo, para viabilizar o atendimento de segmentos de usuários que geram déficit em vez de lucros 
ao prestador. 
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concorrência, mas apenas um deles receba um subsídio estatal. Se não houver justificativa 

plausível para isso, tal situação será ofensiva ao princípio da isonomia. Não se admitirá que 

o Estado beneficie um prestador, prejudicando a situação de seu concorrente. 

 14.1. A situação é ainda mais complexa quando dois concessionários prestam 

serviços diferentes, mas que acabam competindo em um mesmo mercado relevante. É o 

que ocorre, por exemplo, no setor de transporte de passageiros, em que o transporte aéreo e 

o rodoviário competem pela preferência dos usuários, especialmente dentro de 

determinadas distâncias. Nessa situação, a instituição de um subsídio estatal também 

deverá observar o princípio da isonomia, e inclusive poderá dar ensejo ao reequilíbrio da 

concessão caso o prestador não contemplado seja prejudicado com eventual redução da 

procura pelo serviço derivada da criação do subsídio. 

 Observação semelhante foi feita por Aline Paola Correa Braga Camara de Almeida 

ao tratar da instituição de parcerias público-privadas em concorrência com concessões que 

não recebam qualquer subsídio estatal. Segundo ela, deve haver cautela na formatação das 

parcerias público-privadas “para que estes contratos não interfiram no equilíbrio 

econômico-financeiro das concessões de serviço público comuns, em especial daquelas 

que não recebam qualquer espécie de subsídio”407. 

 A observação da doutrinadora é perfeita, mas não se aplica apenas às parcerias 

público-privadas. É aplicável a qualquer subsídio estatal incidente sobre uma concessão. É 

plenamente possível que o poder concedente altere suas políticas públicas, privilegiando 

determinados serviços, mas isso não pode levar à ruína do concessionário que desempenha 

outra atividade e acabe sendo prejudicado pela atuação estatal. Se o Poder Público delegou 

o desempenho de um empreendimento, assumiu implicitamente o compromisso de que 

aquela atividade será relevante ao longo do prazo contratual estipulado – tanto é que a 

extinção antecipada da concessão dá direito ao concessionário de ser indenizado. Mesmo 

que o Poder Público não garanta a lucratividade da prestação, não pode simplesmente 

inviabilizar o empreendimento por meio da concessão de subsídios a um serviço 

concorrente. Se o fizer, o concessionário prejudicado poderá ter direito a indenização – 

uma vez que a concessão, ainda que não tenha sido formalmente extinta, foi inviabilizada 

                                                 
407 As Tarifas..., p. 263. 
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por um ato estatal equiparável a fato do príncipe ou fato da Administração, dependendo do 

caso408. 

 14.2. O aprofundamento acerca dos efeitos concorrenciais da instituição de um 

subsídio poderia justificar um estudo específico em apartado. Para os fins do presente 

trabalho, contudo, é necessário ter clara a ideia de que a instituição de um subsídio estatal a 

uma concessão deve ser orientada pelo princípio da isonomia. 

 

1.6. A IMPOSSIBILIDADE DE SE DESNATURAR A SISTEMÁTICA DA 

CONCESSÃO 

 

 15. Por fim, ainda na análise inicial do tema, é necessário destacar que a instituição 

de um subsídio estatal não pode desnaturar a sistemática da concessão. 

 O emprego de recursos públicos à remuneração do concessionário não se destina a 

eliminar a gestão do serviço pelo concessionário. Tampouco tem como objetivo compensar 

eventuais ineficiências do prestador. 

 Mesmo que o concessionário receba recursos do poder concedente, continuará 

realizando a gestão da concessão, com relativa liberdade de meios. O simples recebimento 

de recursos estatais por parte do prestador não converte o contrato em uma simples 

prestação de serviços ao Estado. 

 Ou seja, o recebimento de subsídios estatais não torna o concessionário mero 

executor de tarefas previamente encomendadas pelo Poder Público. Se o Estado pretender 

alterar toda a sistemática do contrato, de modo que o particular execute apenas prestações 

materiais, sem desempenhar a gestão do serviço, não se estaria mais diante de um serviço 

delegado. 

 

2. A APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTATAIS ÀS CONCESSÕES 

PREVIAMENTE À LEI N. 11.079/2004 

 

 16. Feitas as observações iniciais acima, passa-se a examinar a aplicação de 

recursos estatais às delegações de serviço público que não se subsumem às figuras das 

concessões patrocinada e administrativa, criadas pela Lei n. 11.079/2004. 

                                                 
408 Não se está sustentando aqui a inviabilidade de concessão de subsídios a prestadores que concorrem com 
outros concessionários. Apenas se ressalva que essa sistemática tem efeitos concorrenciais e, por imposição 
do princípio da isonomia, deve ser bem ponderada em cada caso. 
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 Pretende-se dar destaque às concessões que não se enquadram na sistemática da lei 

das PPP especialmente por dois motivos. 

 Primeiro, porque a utilização de recursos estatais na remuneração dos 

concessionários não é uma novidade da lei das PPP. Diversas concessões que não se 

enquadram nos requisitos da Lei n. 11.079/2004 envolvem a aplicação de recursos estatais 

e continuam vigentes até hoje. Assim, há interesse inclusive de ordem prática no seu 

estudo. 

 Segundo, porque se entende aqui que a possibilidade de aplicação de recursos 

estatais não se restringe necessariamente às concessões patrocinada ou administrativa. 

Mesmo as concessões agora denominadas de comuns, não regidas pela Lei n. 11.079/2004, 

podem depender de recursos estatais para a sua viabilização, ainda que isso tenha de 

observar requisitos atinentes à responsabilidade fiscal do Estado409. O recurso à concessão 

comum subsidiada continua sendo possível, mesmo após a criação das concessões 

patrocinada e administrativa. 

 

2.1. OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS QUE AUTORIZAM A 

APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NAS CONCESSÕES 

 

 17. No Capítulo II, já se demonstrou que a remuneração em uma concessão não 

envolve necessariamente a cobrança de tarifas dos usuários. Defendeu-se que: (i) a 

cobrança de tarifas dos usuários não é intrínseca ao regime da concessão; (ii) a ausência de 

oneração do usuário acompanhada da assunção de pagamento pelo poder concedente por si 

só não elide a margem de risco inerente à concessão; e (iii) a ausência de cobrança de 

tarifas não desnatura o caráter de exploração do serviço. 

 Não sendo obrigatória a cobrança de tarifas, o custeio da prestação do serviço, 

mesmo em regime de concessão, pode ser feito por outras fontes: receitas marginais ou 

aplicação de recursos do Poder Público. 

 A obtenção de receitas marginais está prevista no artigo 11 da Lei n. 8.987/95 e 

será examinada no Capítulo V. Conforme será demonstrado, é possível que uma concessão 

seja custeada até mesmo integralmente por meio da obtenção de receitas marginais. 

                                                 
409 Adiante-se, assim, o entendimento aqui adotado de que as concessões comuns que prevejam 
contraprestações por parte do Estado não perderam completamente o seu interesse, nem precisam 
necessariamente ser convertidas em concessões patrocinadas ou administrativas. A essa questão se retornará 
mais adiante. 
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 O mesmo ocorre com a aplicação de recursos públicos. Os custos da prestação de 

um serviço público, ainda que desempenhado em regime de concessão, podem ser cobertos 

integral ou parcialmente pelo emprego de recursos estatais. 

 Diversos dispositivos prévios à Lei n. 11.079/2004 já possibilitavam essa 

conclusão. 

 17.1. Em primeiro lugar, o artigo 175, inciso III, da Constituição Federal, ao se 

referir à “política tarifária”, não exige que seja sempre cobrada uma tarifa dos usuários. Tal 

dispositivo deve ser interpretado no sentido de que há liberdade ao poder concedente para 

o estabelecimento de uma política de remuneração dos serviços públicos concedidos. 

 Assim, é viável que o poder concedente decida aplicar uma política tarifária de 

ausência total de onerosidade sobre os usuários, fixando outras fontes de recursos distintas 

da cobrança de tarifas. A menção do texto constitucional à “política tarifária” permite 

concluir, portanto, pela possibilidade de instituição de concessões em que não haja 

cobrança alguma de tarifa dos usuários. Em tal hipótese, o Poder Público terá decidido pela 

aplicação de uma política tarifária que não onere os usuários410. 

 Nesse caso, é possível que o próprio Estado arque (total ou parcialmente) com os 

custos da prestação do serviço, mesmo prestado em regime de delegação. Trata-se, 

portanto, de medida compatível com a Constituição Federal. 

 17.2. Em segundo lugar, o próprio artigo 11 da Lei n. 8.987/95 vinha sendo 

interpretado de forma ampla, no sentido de que, entre as receitas alternativas, estaria 

justamente a possibilidade de o Estado arcar com custos da prestação do serviço411. 

 Entendia-se que as receitas alternativas, como indica sua própria denominação, 

seriam uma alternativa à cobrança de tarifas (em contraposição às receitas 

complementares, que apenas complementariam os recursos obtidos com a cobrança de 

contraprestações dos usuários). Como o Estado poderia definir uma política pública de 

redução ou mesmo eliminação total da cobrança de tarifas, o custeio do serviço poderia se 

dar integral ou parcialmente pela aplicação de recursos estatais, como uma alternativa à 

cobrança de contraprestações dos usuários. 

 17.3. Em terceiro lugar, o artigo 17 da Lei n. 8.987/95, já mencionado acima, prevê 

que será “desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 

                                                 
410 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessão..., p. 342. 
411 V. por todos: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias..., p. 107; MARQUES NETO, Floriano de 
Azevedo. Concessão..., p. 346; JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral..., p. 373; BATISTA, Joana Paula. 
Remuneração..., p. 91, GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria..., p. 216. 
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subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os 

concorrentes”. 

 Normalmente, a doutrina indica que a intenção desse dispositivo é prever a 

desclassificação de propostas sujeitas a condicionamentos – o que é inquestionável412. 

Entretanto, para além disso, a norma prevê expressamente a possibilidade de aplicação de 

subsídios estatais. Exige-se apenas que tais subsídios estejam previamente autorizados em 

lei e à disposição de todos os interessados na prestação do serviço413. 

 A exigência de lei destina-se a assegurar que a aplicação de recursos públicos a um 

serviço prestado em regime de concessão seja uma opção dos administrados, tomada por 

meio de seus representantes no Poder Legislativo. Já a exigência de que o subsídio esteja à 

disposição de todos os concorrentes constitui aplicação dos princípios da isonomia e da 

impessoalidade – o que já foi tratado acima. 

 Portanto, a Lei n. 8.987/95, mesmo além do artigo 11, já previa a possibilidade de 

aplicação de subsídios estatais a uma concessão. 

 17.4. Em quarto lugar, o artigo 35 da Lei n. 9.074/95 estabelece que a estipulação 

de novos benefícios tarifários pelo poder concedente deve ficar condicionada “à previsão, 

em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do 

concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-

financeiro”. 

 O dispositivo indica, portanto, dois meios de se compensar a perda de arrecadação 

derivada do benefício instituído: a indicação em lei (i) da “origem dos recursos” ou (ii) da 

“simultânea revisão da estrutura tarifária”. 

 A revisão da estrutura tarifária normalmente envolverá o aumento da tarifa perante 

parcela dos usuários, a fim de compensar a perda de arrecadação junto aos beneficiados. 

 Já ao se referir à necessidade de indicação das “fontes dos recursos”, o dispositivo 

admite claramente a possibilidade de que recursos de origem estatal sejam utilizados para 

compensar um benefício tarifário instituído pelo Poder Público414. 

 Portanto, alguns dispositivos constitucionais e legais já permitiam afirmar que a 

concessão de um serviço público poderia ser custeada total ou parcialmente pelo emprego 

de recursos estatais, mesmo antes da edição da lei das PPP. 
                                                 
412 Nesse sentido: JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de Serviços Públicos. São Paulo: Dialética, 2005, p. 
193. 
413 Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma o seguinte: “Pela interpretação a contrario sensu do art. 17, chega-
se à conclusão de que o subsídio é possível desde que autorizado em lei, previamente à concorrência, e esteja 
à disposição de todos os concorrentes” (Parcerias..., p. 108). 
414 BINENBOJM, Gustavo. Isenções..., p. 391. 
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2.2. A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS COM 

CARÁTER DE PERENIDADE 

 

 18. Mais do que a simples possibilidade de aplicação de recursos públicos na 

prestação de um serviço delegado, é forçoso concluir que essa forma de custeio, mesmo 

antes da Lei n. 11.079/2004, já podia ocorrer com caráter de perenidade. Nada impedia que 

o desequilíbrio crônico de uma concessão fosse resolvido por meio da aplicação de 

recursos estatais diferida ao longo da execução do contrato. 

 19. É importante destacar essa circunstância porque tem sido frequente a afirmação 

de que as concessões instituídas pela lei das PPP teriam como diferencial em relação às 

concessões anteriores o fato de que a inclusão de contraprestações públicas se dará em 

caráter perene, diferentemente da aplicação de recursos públicos para a resolução de um 

simples desequilíbrio econômico pontual415. 

 Entende-se aqui que essa diferenciação não existe. A legislação anterior à Lei n. 

11.079/2004 já admitia a aplicação de recursos estatais de forma perene, e não 

necessariamente pontual. 

 Tome-se como exemplo a aplicação de recursos públicos para o reequilíbrio de uma 

concessão. Se a causa do desequilíbrio se protrair no tempo e o poder concedente decidir 

resolvê-lo mediante a aplicação de recursos estatais, poderá haver a necessidade de que tais 

recursos sejam aplicados até o final da concessão (ou ao menos até que se institua outra 

forma de reequilíbrio contratual). 

 Tal hipótese encontra fundamento explícito no artigo 35 da Lei n. 9.074/95. Em 

princípio, um benefício tarifário instituído pelo poder concedente deve perdurar até que 

outra lei o revogue. Assim, a instituição de um benefício tarifário não ocasionará um 

desequilíbrio meramente pontual na execução do contrato. Tal desequilíbrio se protrairá ao 

longo do tempo. Diante disso, a medida adotada para a recomposição da equação 

econômico-financeira igualmente poderá se perenizar. Se a solução adotada pelo poder 

concedente for a aplicação de recursos estatais, eles passarão a integrar a remuneração do 

                                                 
415 Nesse sentido, Fernando Vernalha Guimarães defende que “a criação da concessão patrocinada produz 
alteração quanto à identificação das hipóteses fáticas de ajustes de concessão comum, que não mais 
comportam contraprestação pecuniária do Poder Público integrada à composição remuneratória” (Parceria..., 
p. 220). O próprio doutrinador, contudo, reconhece que autores de prestígio adotam posição diversa, 
mencionando o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Parcerias..., p. 108). 
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prestador com caráter de perenidade. Tratar-se-á de um modelo que se enquadra no 

conceito de concessão patrocinada previsto no § 1º do artigo 2º da Lei n. 11.079/2004416. 

 Note-se que esse modelo pode decorrer não necessariamente de uma medida 

instituída depois de firmado o contrato de concessão. Mesmo no momento de se 

estabelecer a modelagem concreta de uma concessão (ou seja, antes de publicado o edital 

da licitação), é possível ao poder concedente prever que ao menos parcela da remuneração 

do concessionário advenha de recursos públicos de modo a viabilizar determinados 

objetivos de política pública (tais como a ausência de cobrança de tarifas junto a 

determinadas classes de usuários, a realização de investimentos com maior rapidez, entre 

outros). Trata-se justamente da previsão do artigo 17 da Lei n. 8.987/95, que estabelece 

que um subsídio estatal deve estar à disposição de todos os concorrentes. 

 Portanto, antes da Lei n. 11.079/2004, já era possível instituir concessões de 

serviços públicos que dependessem da aplicação de recursos estatais para que não 

sofressem de um desequilíbrio crônico. 

 20. A hipótese é mais comum do que pode parecer. A aplicação de recursos estatais 

de certo modo sempre foi corriqueira. Exemplo disso é a assunção de diversos 

compromissos pelo Estado, tais como: pagamento de indenizações devidas pelas 

desapropriações, aplicação de bens públicos na execução do serviço, cessão de bens 

públicos para exploração pelo prestador, aquisição pelo poder concedente de veículos que 

seriam operados pelo concessionário, entre outras. A repartição dos riscos admitida pela 

legislação permitia a modelagem de concessões que envolvessem o emprego de recursos 

públicos em caráter permanente ao longo do desenvolvimento da prestação do serviço. 

 Bem por isso, Alexandre Santos de Aragão observa que “não é correto afirmar que 

a concessão patrocinada seja desconhecida no Direito Brasileiro, podendo perfeitamente 

advir da interpretação da Lei nº 8.987/95 em relação à divisão de riscos entre o 

concessionário e o poder concedente”417. O doutrinador prossegue nos seguintes termos: 

“Basta lembrarmos do apoio que o Estado muitas vezes deu cedendo ao concessionário a 

exploração de imóveis sem relação necessária com o serviço, reequilibrando a equação 

econômico-financeira do contrato com o aporte de verbas ao invés de aumentar tarifas que 

já se encontravam no limite da capacidade de pagamento dos usuários, assumindo a 

obrigação de realizar certos investimentos que ordinariamente caberiam ao 
                                                 
416 Estão aqui se desconsiderando as exigências relativas a prazos e valor mínimo da contratação. O que 
importa nesta análise é o reconhecimento de que a modelagem da concessão subsidiada por recursos estatais 
já era possível antes. 
417 Direito..., p. 613-614. 
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concessionário”418. Em seguida, o doutrinador cita como exemplo o Metrô do Rio de 

Janeiro, em que o concessionário apenas opera o sistema, sendo que a expansão das linhas 

e a aquisição de novos vagões continuam sendo de responsabilidade do Estado. 

 No mesmo sentido se manifesta Mario Engler Pinto Junior, nos seguintes termos: 

“Não é estranho à concessão comum o fato de a parte pública assumir compromissos de 

conteúdo econômico perante a parte privada, tais como o ônus de desapropriações, a 

realização de obras complementares, a ampliação ou melhoria de instalações, o custeio de 

determinadas atividades ou o fornecimento de alguns insumos inerentes à prestação do 

serviço concedido”419. 

 21. Portanto, sempre foi possível promover arranjos nos quais o poder concedente 

assumisse o compromisso de aplicar recursos estatais em uma concessão, com vistas à 

consecução de determinadas finalidades buscadas pelo Estado na prestação daquele 

serviço. Os compromissos assumidos pelo Estado poderiam inclusive se prolongar ao 

longo de toda a concessão, e não se restringem à aplicação propriamente de dinheiro. A 

possibilidade de se instituir uma concessão subsidiada, portanto, não é nova. 

 Acerca disso, Mario Engler Pinto Junior apenas ressalva que os encargos dessa 

natureza, quando assumidos pelo poder concedente, não podem ser entendidos como 

contrapartida pecuniária a que se refere o artigo 2º, § 1º, da lei das PPP. Segundo ele: 

“Trata-se, a rigor, de típicas obrigações de fazer, que não se confundem com a obrigação 

de dar, na modalidade de pagamento em dinheiro”420. 

 Concorda-se com a observação do doutrinador. Entretanto, no âmbito do presente 

estudo, pouco importa se o compromisso assumido pelo Estado consiste obrigação de fazer 

ou de dar. O fato é que há muito tempo existe maleabilidade suficiente na legislação para 

permitir a montagem de arranjos concessórios caracterizados pela aplicação perene de 

recursos estatais que, se não fosse assim, deveriam ser providenciados pelo concessionário 

– por meio da cobrança de tarifas mais elevadas ou da exploração de atividades que 

gerassem receitas marginais. 

 Como se vê, a remuneração do concessionário sempre admitiu modelagens 

diversas, inclusive em relação à aplicação de recursos de origem estatal. Tratava-se de 

concessões subsidiadas, ainda que não envolvessem de forma necessária a aplicação de 

dinheiro propriamente dito. 
                                                 
418 Direito..., p. 614. 
419 Parceria público-privada. Antigas e novas modalidades contratuais. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 4, n. 13, jan./mar. 2006, p. 179-180. 
420 Parceria..., p. 180. 
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 22. Neste ponto, convém notar que um subsídio estatal não necessariamente precisa 

ser explícito. Pode também ser implícito. O emprego de recursos estatais para a realização 

de medidas que, do contrário, deveriam ser providenciadas pelo concessionário, pode ser 

considerado, nesse sentido, um subsídio implícito. 

 É o que se extrai de lição de Floriano de Azevedo Marques Neto, que classifica os 

subsídios (internos ou externos a uma concessão) em explícitos e implícitos. Como 

exemplo de subsídio implícito, o doutrinador aponta a indenização paga pelo Estado ao 

privado para recompor o equilíbrio contratual atingido pela redução unilateral da tarifa ou 

não incidência do seu reajuste monetário. Segundo ele: “Essa hipótese, sobremodo comum 

na gestão das concessões, nada mais é do que o subsídio externo e com recursos fiscais 

(normalmente de fontes tributárias) das tarifas”421. 

 Portanto, é possível conceber concessões que envolvam a aplicação de recursos 

estatais, inclusive com caráter de perenidade, mesmo que não se enquadrem propriamente 

nos conceitos legais de concessão patrocinada ou administrativa. 

 

2.3. A CONCESSÃO POR USUÁRIO ÚNICO 

 

 23. Acima, tratou-se da aplicação de recursos públicos nas concessões em um 

sentido bastante amplo. A aplicação de recursos estatais para a manutenção de 

determinadas infraestruturas, por exemplo, seria uma forma de comprovar a possibilidade 

do emprego de recursos públicos, afastando qualquer afirmação em sentido contrário. 

 Entretanto, é possível que o emprego de recursos estatais se destine diretamente 

também à remuneração do prestador (mesmo fora da hipótese da compensação por um 

desequilíbrio econômico-financeiro), sendo inclusive, por vezes, a sua única fonte de 

obtenção de receita. 

 Trata-se do modelo de concessão por usuário único. 

 24. No modelo da concessão por usuário único, delega-se ao concessionário a 

exploração do serviço prestado, de forma direta ou indireta, aos usuários finais, mas a sua 

remuneração não é paga por estes, e sim pela Administração, normalmente mediante a 

gestão de um fundo constituído por recursos vinculados à prestação do serviço422. 

                                                 
421 Concessão..., p. 342. 
422 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As parcerias público-privadas no saneamento ambiental. In: 
SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 318-319. 



 

 

228

 Esse modelo pode ser adotado sob a forma de concessão administrativa. Entretanto, 

sua utilização já era possível antes da edição da Lei n. 11.079/2004, e continua sendo 

viável sem a utilização do mecanismo da concessão administrativa. 

 Nas concessões por usuário único, os usuários pagam determinados valores, por 

exemplo sob a forma de taxa, sendo que esses montantes integram um fundo que é 

utilizado pela Administração para o pagamento do prestador do serviço. 

 Dessa forma, a remuneração do concessionário não fica vinculada necessariamente 

à demanda do serviço. O critério de remuneração do prestador não decorre 

obrigatoriamente da quantidade de utilização do serviço pelos usuários. 

 24.1. Normalmente, na generalidade das concessões, o ganho do prestador será 

diretamente proporcional ao consumo do serviço pelos usuários. Isso faz sentido, na 

medida em que constitui um incentivo à boa prestação do serviço. Quanto melhor a 

qualidade na prestação, maior o universo de usuários interessados em consumir o serviço. 

É o que ocorre, por exemplo, no setor de telefonia, de concessões de rodovias e até mesmo 

no setor elétrico quando se tem um planejamento adequado do crescimento da demanda. 

 24.2. Entretanto, em certos setores, é interessante dissociar a remuneração do 

concessionário do aumento da quantidade de demanda do serviço. É o que ocorre no 

saneamento ambiental, em que uma política pública responsável deverá incentivar a 

redução do consumo de água e de produção de resíduos. Desse modo, não faz sentido que 

o operador privado, que visa ao lucro, tenha sua remuneração vinculada ao aumento do 

consumo423. O modelo de concessão por usuário único permite justamente essa dissociação 

entre a remuneração do prestador e o consumo do serviço. 

 24.3. Em outros casos, a remuneração do prestador vinculada a outros fatores que 

não a quantidade de utilização do serviço pode favorecer a qualidade da prestação. É o que 

ocorre em certas localidades com o transporte coletivo urbano de passageiros por meio de 

ônibus, em que o prestador recebe uma remuneração por meio da Administração, vinculada 

à quantidade de quilômetros rodados, e não à quantidade de usuários. Nesse sistema, o 

prestador recebe uma remuneração maior com a disponibilização de um número maior de 

veículos. Já se a sua remuneração fosse diretamente vinculada à quantidade de usuários, o 

prestador não teria nenhum incentivo ao aumento da frota. Pelo contrário, a atividade lhe 

                                                 
423 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As parcerias público-privadas no saneamento ambiental, p. 
321. 
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seria mais rentável com a utilização do menor número possível de ônibus, o que acarretaria 

na prestação de um serviço de menor qualidade424. 

 25. Note-se que o modelo da concessão por usuário único não ilide os riscos do 

concessionário. O concessionário permanece realizando a gestão do serviço e recebe uma 

remuneração variável vinculada ao seu desempenho, ainda que não em função da 

quantidade de utilização do serviço pelos usuários. O fato de o concessionário não assumir 

o risco da inadimplência dos usuários é um fator irrelevante, que já foi examinado no 

Capítulo II. 

 Além disso, é interessante notar que na concessão por usuário único continua 

havendo relação direta entre o concessionário e os usuários. Afinal, a relação direta diz 

respeito à prestação, e não à remuneração425. 

 

3.4. A CONCESSÃO URBANÍSTICA 

 

 26. Nesse contexto, é interessante fazer menção à concessão urbanística como 

exemplo de arranjo contratual em que o concessionário recebe do poder concedente 

determinados direitos sobre bens públicos, a fim de que, dessa forma, consiga obter 

benefícios econômicos. 

 A concessão urbanística (prevista na Lei n. 13.430/2002, do Município de São 

Paulo, e posteriormente disciplinada pela Lei paulistana n. 14.917/2009426) consiste na 

                                                 
424 Este é o sistema utilizado no transporte coletivo urbano de passageiros no Município de Curitiba 
(conforme dispõe o artigo 27, parágrafo único, da Lei Municipal n. 12.597/2008). Os valores pagos pelos 
usuários são repassados à URBS – Urbanização de Curitiba S.A., que efetua os pagamentos a cada prestador 
levando em consideração a quantidade de quilômetros rodados no mês. É evidente que a remuneração 
vinculada à quantidade de usuários também pode observar a qualidade na prestação do serviço. Basta instituir 
padrões objetivos de qualidade, cujo não atendimento redundaria na aplicação de penalidades. Entretanto, a 
remuneração por quilômetro rodado consiste em uma alternativa viável. 
425 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As parcerias..., p. 319. 
426 O artigo 239 da Lei Municipal n. 13.430/2002 estabelece o seguinte: “O Poder Executivo fica autorizado a 
delegar, mediante licitação, à empresa, isoladamente, ou a conjunto de empresas, em consórcio, a realização 
de obras de urbanização ou de reurbanização de região da Cidade, inclusive loteamento, reloteamento, 
demolição, reconstrução e incorporação de conjuntos de edificações para implantação de diretrizes do Plano 
Diretor Estratégico. § 1º. A empresa concessionária obterá sua remuneração mediante exploração, por sua 
conta e risco, dos terrenos e edificações destinados a usos privados que resultarem da obra realizada, da renda 
derivada da exploração de espaços públicos, nos termos que forem fixados no respectivo edital de licitação e 
contrato de concessão urbanística. § 2º. A empresa concessionária ficará responsável pelo pagamento, por sua 
conta e risco, das indenizações devidas em decorrência das desapropriações e pela aquisição dos imóveis que 
forem necessários à realização das obras concedidas, inclusive o pagamento do preço de imóvel no exercício 
do direito de preempção pela Prefeitura ou o recebimento de imóveis que forem doados por seus proprietários 
para viabilização financeira do seu aproveitamento, nos termos do artigo 46 da Lei Federal n. 10.257, de 10 
de julho de 2001, cabendo-lhe também a elaboração dos respectivos projetos básico e executivo, o 
gerenciamento e a execução das obras objeto da concessão urbanística. § 3º. A concessão urbanística a que se 
refere este artigo reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, com as 
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delegação de uma área urbana a um concessionário para que sejam realizadas obras de 

urbanização ou de reurbanização da região, inclusive loteamento, reloteamento, demolição, 

reconstrução e incorporação de conjuntos de edificações. 

 Na concessão urbanística, a remuneração do concessionário é obtida pela 

exploração econômica da área concedida. Isso significa que o poder concedente atribui ao 

concessionário determinados direitos sobre bens públicos, sendo que o concessionário tem 

ampla liberdade para prever as formas de exploração dessa área, ainda que sob 

determinadas diretrizes fixadas pelo Poder Público – dentre as quais aquelas previstas no 

plano diretor do município. 

 27. Para o objeto do presente estudo, não importa verificar se a concessão 

urbanística constituiria ou não uma concessão de serviço público. Acerca do assunto, há 

estudos específicos427. O relevante é destacar que, mesmo antes da lei das PPP, era 

possível que o Estado atribuísse a um concessionário direitos sobre determinados bens 

públicos, a fim de que, fazendo uso de tais direitos, o concessionário obtivesse receitas 

suficientes para a execução de determinadas atividades que são de interesse público – que, 

no caso da concessão urbanística, constitui na revitalização ou urbanização de certos 

espaços. 

 Tais arranjos são plenamente possíveis, ainda que não se enquadrem nos conceitos 

legais de concessão patrocinada ou concessão urbanística. 

 

2.5. A ATUALIDADE DAS CONCESSÕES SUBSIDIADAS 

 

 28. Diante de tudo o que foi exposto, é forçoso reconhecer que as concessões que 

envolvem a aplicação de recursos públicos são um mecanismo útil e atual, ainda que não 

recebam as roupagens de concessão patrocinada ou administrativa criadas pela Lei n. 

11.079/2004. 

 Disso decorre que não há propriamente uma obrigatoriedade na conversão de 

concessões comuns subsidiadas em concessões patrocinadas. Esse tema começou a 

envolver discussões a partir da edição da Lei n. 11.079/2004, quando parcela da doutrina 

passou a defender a possibilidade (ou até mesmo obrigatoriedade) da conversão de 
                                                                                                                                                    
modificações que lhe foram introduzidas posteriormente, e, no que couber, pelo disposto no artigo 32 da Lei 
Estadual n. 7.835, de 8 de maio de 1992”. 
427 Confira-se: JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões urbanísticas e outorgas onerosas. In: WAGNER 
JUNIOR, Luiz Guilherme Costa (coord.). Direito Público: estudos em homenagem ao Professor Adilson 
Abreu Dallari. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 523 a 539; DALLARI, Adilson Abreu. A concessão 
urbanística no Município de São Paulo. Revista do Advogado, São Paulo, ano 24, n. 107, p. 7-15, dez. 2009. 
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concessões comuns que recebam recursos públicos em concessões patrocinadas428. 

Entretanto, como a aplicação de recursos públicos já era viável anteriormente, ela não 

passou a ser vedada fora das hipóteses das concessões patrocinada e administrativa. 

 Nesse sentido, concorda-se aqui com o posicionamento de Marçal Justen Filho, 

para quem “se reputa plenamente cabível que a remuneração do concessionário seja 

parcialmente custeada pelos cofres públicos, sem que isso exclua a configuração de uma 

concessão comum”429. Na realidade, é cabível até mesmo a remuneração integral do 

concessionário pelo Poder Público em uma delegação não enquadrável nos regimes da 

concessão patrocinada e administrativa – do que se pode apontar como exemplo a 

concessão por usuário único. 

 

3. A REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO PELO PODER CONCEDENTE 

NAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 29. Ainda que já fosse possível ao Estado empregar recursos públicos em uma 

concessão, é inegável que essa sistemática ganhou força com a edição da “Lei das 

Parcerias Público-Privadas”. 

 Essa lei conceituou as parcerias público-privadas como contratos administrativos de 

concessão que podem ser de duas espécies: concessões patrocinadas e concessões 

administrativas. 

 Ambas se caracterizam justamente pelo emprego de recursos estatais no seu 

custeio. Nas concessões patrocinadas, a aplicação de recursos públicos ocorre 

adicionalmente à cobrança de tarifas dos usuários. Já nas concessões administrativas, não 

há cobrança de tarifas, sendo o custeio arcado integralmente pelo Estado – ressalvada, em 

ambas as modelagens, a possibilidade de obtenção de receitas marginais430. 

                                                 
428 Nesse sentido, confira-se: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria..., p. 221. Para Carlos Ari 
Sundfeld, “não só é possível, como necessária, a transformação da concessão comum em patrocinada sempre 
que, no curso da execução daquela, a Administração pretenda substituir parte da receita tarifária do 
concessionário por um adicional de tarifa pago diretamente por ela” (Guia..., p. 36). De igual modo, Mario 
Engler Pinto Junior considera “sepultado o modelo de concessão comum subsidiada na forma do artigo 35 da 
Lei nº 9.074/95. Não faz nenhum sentido admitir essa alternativa mais flexível de subvencionamento da 
concessão tarifada, sob pena de esvaziar o regramento mais rigoroso da concessão patrocinada e colocar em 
risco o próprio interesse público decorrente da gestão fiscal responsável” (Parceria..., p. 182-183). 
429 Curso..., p. 627. 
430 Como será tratado abaixo, parte da doutrina entende que as concessões administrativas não podem 
envolver a obtenção de receitas marginais. É o caso, por exemplo, de Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas 
Navarro Prado (Comentários..., p. 201). Segundo eles, como o artigo 3º da Lei n. 11.079/2004 determina a 
aplicação às concessões administrativas de apenas alguns dispositivos específicos da Lei n. 8.987/95, sem 
mencionar o artigo 11, não seria possível a exploração de receitas marginais nesses empreendimentos. 
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 Com isso, a Lei n. 11.079/2004 estabeleceu diversas regras que tratam do emprego 

de recursos públicos em um serviço concedido à iniciativa privada, passando-se a ter uma 

regulação mais detalhada sobre a matéria. 

 

3.1. O CONTEXTO EM QUE FOI EDITADA A LEI N. 11.079/2004 

 

 30. Para melhor compreender a sistemática de remuneração do concessionário nas 

parcerias público-privadas, convém fazer algumas considerações acerca do contexto que 

justificou a edição da Lei n. 11.079/2004. 

 Apesar de sempre ter sido possível o emprego de recursos estatais nas concessões 

de serviços públicos, conforme exposto acima, a ideia central que regia as delegações 

ocorridas principalmente a partir da década de 1990 era a de desonerar os cofres públicos. 

 A crise fiscal do Estado havia esgotado a sua capacidade de financiamento. Além 

disso, tinha-se a ideia de que alguns serviços poderiam ser desempenhados pela iniciativa 

privada de modo mais eficiente do que ocorria com o seu desempenho pelas estruturas 

estatais. 

 Assim, o Estado passou a delegar à iniciativa privada o desempenho de diversas 

atividades. Isso ocorreu basicamente em relação aos serviços públicos econômicos, por se 

tratar de atividades que apresentavam relevante potencial de lucratividade. Com isso, 

atraíam-se investidores privados e ainda se dispensaria o Estado, em princípio, de aplicar 

recursos nesses serviços. Ou seja, tratava-se idealmente de atividades auto-sustentáveis, 

que comportavam exploração econômica por parte da iniciativa privada, normalmente por 

meio da cobrança de tarifas dos usuários, sem a necessidade do emprego de recursos 

estatais. 

 O potencial lucrativo desses serviços era tamanho que o Estado inclusive 

costumava cobrar valores dos interessados pela outorga dos serviços – o que ainda ocorre 

em determinadas concessões431. 

                                                                                                                                                    
Entretanto, discorda-se aqui desse entendimento, como será exposto abaixo. Aliás, os próprios doutrinadores 
defendem que seria conveniente a exploração de receitas marginais nas concessões administrativas.  
431 Os efeitos econômicos da cobrança de valores pelas outorgas já foi tratado acima, no Capítulo II, ao se 
tratar das tarifas com efeito arrecadatório em favor do Poder Público. Na realidade, o valor pago pela outorga 
de um serviço público representa um custo adicional ao prestador, que, assim, repassa-o às tarifas cobradas 
dos usuários. Trata-se de uma solução admitida pela legislação (artigo 15 da Lei n. 8.987/95), mas que 
apresenta inegavelmente o efeito de aumentar a carga incidente sobre os usuários do serviço delegado, 
promovendo-se, em última análise, a arrecadação de valores ao Estado sem a utilização de mecanismos 
tributários. 
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 Realizadas as delegações desses serviços, o Estado passaria a ter uma estrutura 

mais leve, podendo, com isso, concentrar a aplicação de seus recursos nas atividades 

insuscetíveis de exploração lucrativa pela iniciativa privada. Essas outras atividades não 

apresentavam volume de demanda necessário para cobrir seus custos por meio da cobrança 

de tarifas ou não comportavam cobrança alguma de tarifas por uma série de motivos (por 

exemplo, por não serem dirigidas a usuários específicos ou pelo fato de o ordenamento 

impor a sua prestação de modo gratuito à população). Por isso, não eram interessantes à 

iniciativa privada. 

 31. Entretanto, a crise fiscal do Estado não foi resolvida com as concessões 

realizadas a partir da década de 1990. O Estado continuava sem condições de investir na 

ampliação da infraestrutura necessária ao crescimento econômico do país. 

Simultaneamente, diversas atividades de relevância coletiva dependiam do 

desenvolvimento e ampliação de infraestruturas. Contudo, além de não serem auto-

sustentáveis, o Estado não apresentava condições de financiá-las sozinho. 

 A lei das PPP surgiu nesse contexto. O seu objetivo com a previsão legal expressa 

das figuras da concessão patrocinada e administrativa é fazer com que a iniciativa privada 

busque os financiamentos necessários à obtenção de recursos para a constituição de 

determinadas infraestruturas. Após a sua execução, o concessionário ficará responsável 

pela manutenção de tais empreendimentos, prestando serviços aos usuários ou ao próprio 

Estado, sendo que o Poder Público o remunerará por isso ao longo do tempo. Trata-se de 

sistemática criada justamente para permitir a aplicação da lógica concessória a atividades 

em que a cobrança de tarifas seria insuficiente para o custeio do empreendimento ou seria 

absolutamente inviável. 

 

3.2. AS CONCESSÕES PATROCINADAS E ADMINISTRATIVAS 

 

 32. As concessões patrocinadas guardam semelhança com as concessões de 

serviços públicos anteriores à Lei n. 11.079/2004. Envolvem a cobrança de tarifas dos 

usuários, às quais deverá ser adicionada ainda uma contraprestação pecuniária pela 

Administração – sem prejuízo de haver também a possibilidade de o concessionário auferir 

receitas marginais. 

 O objeto por excelência das concessões patrocinadas são os serviços em que há a 

possibilidade de cobrança de tarifas, mas, se esta fosse a única forma de remuneração, não 

sustentaria economicamente o empreendimento de forma isolada. 
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 O exemplo típico de uma concessão patrocinada é a exploração de uma rodovia em 

região na qual o tráfego esperado não é tão relevante a ponto de os valores arrecadados 

com a cobrança de tarifas cobrirem todos os custos da prestação do serviço. Nesse caso, 

pode-se conceder a exploração da rodovia a um ente privado, que cobrará tarifas dos 

usuários, mas que também será remunerado pelo Poder Público ao longo da execução do 

contrato, de forma a complementar a sua remuneração – tornando, assim, viável a 

prestação daquele serviço em regime de delegação. 

 33. Já as concessões administrativas são aquelas em que é inviável a cobrança de 

tarifas, seja por não haver propriamente a prestação de serviços a usuários que não sejam o 

próprio Estado, seja porque envolvem prestações em relação às quais a cobrança de tarifas 

é juridicamente vedada ou não é considerada conveniente pelo Poder Público. 

 As concessões administrativas podem envolver, portanto, diversas hipóteses, tais 

como: (i) serviços públicos em relação aos quais o Poder Público decida que não deve 

haver cobrança de tarifas dos usuários (por exemplo, para subsidiar o desenvolvimento de 

determinada região); (ii) serviços públicos sociais (como saúde e educação), em que a 

cobrança de tarifas é vedada pela Constituição; e (iii) atividades prestadas ao Estado, ou 

seja, em que o próprio Poder Público é o usuário do serviço. 

 O leque de aplicação das concessões administrativas é bastante variado. Dão-se três 

exemplos de possíveis concessões administrativas, dentro dessa sistematização aqui 

adotada. 

 O primeiro exemplo de concessão administrativa é o da exploração de uma rodovia 

em que o Estado decida que não deve haver cobrança alguma de tarifa dos seus usuários. 

Nesse caso, o concessionário constrói ou reforma uma rodovia e passa a mantê-la, sendo 

remunerado pelo recebimento de recursos estatais (com a possibilidade de se integrarem 

receitas marginais à sua remuneração). 

 O segundo exemplo é o da administração de hospitais públicos. Pode-se instituir 

uma concessão administrativa em que o concessionário assume a incumbência de construir 

um hospital e operá-lo. Como, entretanto, não poderá cobrar remuneração dos usuários do 

hospital, o Estado é que remunerará o concessionário pelas atividades desempenhadas. 

 O terceiro exemplo de concessão administrativa consiste no serviço de hotelaria em 

presídios. O concessionário assume o dever de construir ou reformar um presídio e ainda 

fica com a incumbência de mantê-lo durante determinado período de tempo. Obviamente, 

esse caso não comporta a cobrança de tarifas. A remuneração do concessionário virá do 
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emprego de recursos estatais, que deverão fazer frente aos custos em que incorre o 

concessionário, acrescidos de um retorno ao prestador432. 

 Note-se que as concessões administrativas assemelham-se em grande parte às 

terceirizações – especialmente na hipótese que Carlos Ari Sundfeld denomina de 

“concessões administrativas de serviços ao Estado”433. Entretanto, com elas não se 

confundem, uma vez que envolvem a construção, expansão, reforma ou manutenção de 

infraestruturas, sendo vedado terem como objeto meramente o fornecimento de mão-de-

obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública (na 

forma do artigo 2º, § 4º, inciso III, da Lei n. 11.079/2004)434. 

 34. As concessões patrocinadas e administrativas representam, portanto, uma 

sistemática em que o Estado emprega recursos públicos na remuneração do concessionário, 

tendo em vista que a obtenção de receitas por outros meios ou não é possível, ou não é 

suficiente para cobrir os seus custos. Trata-se da aplicação da técnica concessória a 

empreendimentos que, se fossem destituídos do emprego de subsídios estatais, não seriam 

interessantes à iniciativa privada. Com isso, apesar de o Estado assumir obrigações de 

pagamento (ou seja, de empregar recursos públicos), desincumbe-se da prestação direta de 

determinadas atividades. 

 Ademais, o risco do financiamento da constituição das infraestruturas é arcado pelo 

concessionário, que somente receberá as contraprestações da Administração Pública após a 

disponibilização do serviço (conforme dispõe o artigo 7º da Lei n. 11.079/2004) – o que 

será tratado abaixo. 

 

3.3. A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA NAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 35. O artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 prevê quatro formas de contraprestação da 

Administração ao concessionário nas parcerias público-privadas. Além disso, estabelece 

                                                 
432 Acerca do tema, confira-se: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. As parcerias público-privadas e a 
transferência de atividades de suporte ao poder de polícia – em especial, a questão dos contratos de gestão 
privada de serviços em estabelecimentos prisionais. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.) Parcerias Público-
Privadas. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 368-405. 
433 Guia..., p. 30. O doutrinador classifica, para efeitos didáticos, as concessões administrativas em 
“concessões administrativas de serviços públicos” e “concessões administrativas de serviços ao Estado”. 
434 Carlos Ari Sundfeld destaca que “a concessão administrativa não é um simples contrato de prestação de 
serviços (...) pois sempre incluirá a realização de investimentos pelo concessionário para criação, ampliação 
ou recuperação de infra-estrutura, a serem amortizados no prazo do contrato (art. 5º, I), em montante de ao 
menos R$20 milhões” (Guia..., p. 31). 
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que podem ser criados outros meios de contraprestação, desde que “admitidos em lei” 

(artigo 6º, inciso V). 

 

3.3.1. Enquadramento jurídico das contraprestações públicas nas PPP 

 

 36. Antes de examinar cada uma das formas de contraprestação pública previstas na 

Lei n. 11.079/2004, é necessário definir o seu enquadramento jurídico. 

 36.1. As contraprestações públicas nas PPP, sob o ponto de vista econômico, têm a 

natureza de subsídios estatais. Destinam-se a viabilizar a aplicação da técnica concessória a 

determinados serviços que, de outra forma, para serem prestados de acordo com as 

exigências do Poder Público, não comportariam exploração por entidades privadas. 

 A compreensão do que se entende por subsídio já foi exposta acima e se aplica às 

contraprestações públicas previstas na Lei n. 11.079/2004. 

 Também reforça a natureza econômica de subsídio o fato de as contraprestações 

públicas constituírem a aplicação de recursos obtidos perante toda a sociedade a serviços 

que serão desempenhados a um universo menor de pessoas. O Estado, portanto, aplica 

recursos amealhados perante toda a sociedade em benefício direto de uma parcela mais 

restrita de pessoas – o que também já foi exposto acima. 

 Ocorre, entretanto, como notam Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, 

que não há na legislação um conceito jurídico de subsídio435. 

 Antes da Lei n. 11.079/2004, a concepção de subsídio estatal se confundia em 

alguma medida com as subvenções previstas no artigo 12 da Lei n. 4.320/64. O § 3º do 

artigo 12 da Lei n. 4.320/64 considera subvenções as transferências correntes destinadas a 

cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas. Por se tratar de transferências 

correntes, as subvenções não representam contraprestações diretas à prestação de serviços. 

É o que estabelece o § 2º do artigo 12 da Lei n. 4.320/64. As subvenções são uma forma de 

o Estado custear as despesas da entidade beneficiada, mas sem uma contrapartida direta 

por parte desta. 

 36.2. A Lei n. 11.079/2004, contudo, conferiu um tratamento bastante diverso às 

contraprestações públicas nas PPP. Afastou-as do conceito legal de subvenção, dando-lhes 

a configuração de pagamentos realizados pelo Estado em contrapartida à prestação de 

serviços pelo parceiro privado. 

                                                 
435 Comentários..., p. 165 e 182. 
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 Isso pode ser notado com bastante evidência ao menos em três pontos da lei. 

 Em primeiro lugar, denominou-se o subsídio estatal nas PPP como “contraprestação 

pública”, o que reflete a ideia de que se trata da realização de pagamentos que guardam 

correspondência com a prestação de alguma atividade. É ínsita à noção de contraprestação 

a existência de uma relação entre uma prestação e o pagamento efetuado em virtude dela – 

o que é bem diverso do tratamento jurídico dado às subvenções pelo § 2º do artigo 12 da 

Lei n. 4.320/64. 

 Em segundo lugar, o parágrafo único do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 permitiu a 

vinculação do “pagamento” (é este o termo utilizado pelo dispositivo) ao desempenho do 

parceiro privado, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no 

contrato de PPP. Novamente se reforça o caráter contraprestacional, descaracterizando-se a 

existência de uma subvenção propriamente dita. 

 Em terceiro lugar, o artigo 7º da lei das PPP condiciona a contraprestação da 

Administração Pública à disponibilização do serviço pelo parceiro privado. Também essa 

previsão descaracteriza qualquer caráter de subvenção que se pretenda conferir aos 

pagamentos feitos pelo parceiro público ao privado. 

 Diante desses fatores, pode-se afirmar que as contraprestações do parceiro público 

nas PPP enquadram-se no conceito de pagamentos – ainda que acompanhados da gestão do 

empreendimento pelo concessionário, o que distingue tais avenças dos contratos de 

empreitada. São pagamentos públicos realizados em função do desempenho de 

determinadas atividades pelo parceiro privado. 

 Em outras palavras, há correspondência entre as contraprestações públicas e o 

desempenho das atividades do concessionário, o que dá a essas contraprestações a natureza 

jurídica de pagamentos, afastando-as do conceito legal de subvenções. Toda a modelagem 

atribuída pela Lei n. 11.079/2004 às contraprestações públicas, que será exposta com maior 

detalhamento abaixo, confirma essa conclusão. 

 37. Note-se que o correto enquadramento das contraprestações públicas nas PPP 

apresenta efeitos práticos relevantes. O principal deles diz respeito à necessidade ou não de 

edição de lei específica que permita a sua realização em cada parceria público-privada. 

 37.1. Caso se tratasse de uma subvenção, a contraprestação pública corresponderia 

à espécie das subvenções econômicas. Subvenções econômicas são aquelas que se 

destinam a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou 

pastoril, em contraposição às subvenções sociais, que são concedidas a entidades de caráter 

assistencial, sem fins lucrativos (conforme dispõem os incisos I e II do § 3º do artigo 12 da 
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Lei n. 4.320/64). Como o parceiro privado tem intuito lucrativo, se a contraprestação 

recebida tivesse caráter de subvenção, seria uma subvenção econômica. 

 Entretanto, o recebimento de subvenção econômica só pode ocorrer se ela for 

autorizada por lei especial, conforme dispõe o artigo 19 da Lei n. 4.320/64. Caso não haja 

autorização em lei especial, a lei do orçamento anual não consignará a ajuda financeira, 

que, assim, não poderá ser realizada. 

 Entende-se aqui que a “lei especial” a que se refere o artigo 19 da Lei n. 4.320/64 

não é a lei de PPP. Seria necessária a edição de uma lei específica para cada parceria 

público-privada, que permitisse a realização da contraprestação pública, caso ela se 

enquadrasse no conceito legal de subvenção econômica. 

 Como, todavia, a contraprestação pública nas PPP tem a natureza jurídica de um 

pagamento público, por guardar correspondência com o desenvolvimento de certas 

atividades pelo parceiro privado, não há a necessidade de edição de uma lei específica que 

permita a sua realização. Portanto, a exigência do artigo 19 da Lei n. 4.320/64 não se aplica 

às contraprestações públicas nas PPP. 

 Nesse sentido, Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado destacam que: “O 

risco de se caracterizar os pagamentos públicos em PPPs como subvenção econômica 

estava exatamente na dificuldade de se definir a priori, de maneira segura, o entendimento 

do que seria a autorização expressa em lei especial para a realização da subvenção”436. 

 37.2. Outro efeito prático do enquadramento jurídico da contraprestação pública 

como pagamento diz respeito ao seu tratamento tributário. Por se tratar de pagamento, 

incidem tributos que não se aplicam às subvenções437 - 438. 

 Além disso, a configuração da contraprestação pública das PPP como pagamento 

afasta a vedação contida no § 2º do artigo 199 da Constituição Federal, que proíbe a 

destinação de recursos públicos para “auxílios ou subvenções” a instituições privadas de 
                                                 
436 Comentários..., p. 184. 
437 Sobre o assunto, confira-se parecer de Sacha Calmon Navarro Coêlho: Subvenção para investimento por 
parte da concessionária, para a esta pelo Governo Estadual no bojo de parceria público-privada – não-
inclusão na base de cálculo do IRPJ e CSLL – não incidência de PIS, COFINS e ISS. Revista Dialética de 
Direito Tributário, São Paulo, n. 140, p. 114-126, maio/2007. 
438 Há uma previsão semelhante, embora não restrita ao setor de saúde, na Constituição do Estado de São 
Paulo. Trata-se do artigo 119, que estabelece o seguinte: “Os serviços concedidos ou permitidos ficarão 
sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público e poderão ser retomados quando não 
atendam satisfatoriamente aos seus fins ou às condições do contrato. Parágrafo único – Os serviços de que 
trata este artigo não serão subsidiados pelo Poder Público, em qualquer medida, quando prestados por 
particulares”. Segundo Mario Engler Pinto Junior, esse dispositivo não veda o emprego de recursos estatais 
às concessões, uma vez que se trata de uma medida destinada voltada aos usuários, ou seja, destinada a 
“tornar o serviço financeiramente acessível à comunidade de usuários, em atendimento ao princípio da 
universalização” (Parceria..., p. 192). A preocupação da Constituição Estadual segundo o doutrinador, 
portanto, é a de evitar que se premie a ineficiência operacional. 
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saúde com fins lucrativos. Como a contraprestação pública não representa um auxílio nem 

uma subvenção, e sim um pagamento, a vedação do dispositivo constitucional não a 

alcança439. 

 38. Note-se que é possível que o Estado empregue recursos públicos, em qualquer 

concessão, inclusive patrocinada e administrativa, sob a forma de subvenção econômica. 

Neste caso, deverá editar lei específica que o autorize a realizar tal operação (conforme 

exige o artigo 19 da Lei n. 4.320/64) e os valores recebidos pelo concessionário a título de 

subvenção não serão tributados. Entretanto, os valores recebidos pelo concessionário sob 

essa modalidade não configurarão contraprestação pública nos termos do artigo 6º da Lei 

n. 11.079/2004. A concessão, assim, será subsidiada pelo Estado, mas o simples fato de 

haver o emprego de recursos públicos não a tornará necessariamente uma concessão 

patrocinada ou administrativa tal como definidas pelo artigo 2º da Lei n. 11.079/2004. Será 

uma concessão comum subsidiada440. 

 

3.3.2. Natureza da norma e divisão de competências 

 

 39. Ainda preliminarmente ao exame de cada um dos modos de contraprestação 

pelo Poder Público previstos no artigo 6º da Lei n. 11.079/2004, deve-se analisar outra 

questão, relacionada com a divisão de competências entre os entes da Federação para 

legislar sobre o assunto. 

 40. A matéria tratada no artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 diz respeito às contratações 

administrativas. 

 O inciso XXVII do artigo 22 da Constituição Federal estabelece que compete 

privativamente à União legislar sobre “normas gerais de licitação e contratação, em todas 

as suas modalidades”, para as administrações públicas diretas, autárquicas, e fundacionais 

da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, empresas públicas e sociedades de 

economia mista. 

 Portanto, a competência para legislar sobre contratações administrativas é 

concorrente. À União cabe legislar apenas sobre normas gerais, que serão aplicáveis aos 

                                                 
439 Caso se reputasse que o § 2º do artigo 199 da Constituição Federa fosse aplicável às contraprestações 
públicas nas PPP, restariam inviabilizadas as parcerias público-privadas no setor de saúde.  
440 Nessa hipótese, contudo, a instituição do subsídio deverá ser devidamente justificada e fundamentada, e 
não poderá representar um mecanismo utilizado pelo Estado para escapar ao seu dever de prestar garantia ao 
parceiro privado – o que seria um grave desvio de finalidade. 
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Estados, Municípios e Distrito Federal441. Nesse sentido, a própria Lei n. 11.079/2004, no 

seu artigo 1º, deixa claro que institui “normas gerais para licitação e contratação de 

parcerias público-privadas”442. 

 Nem poderia ser diferente. As matérias relativas a parcerias público-privadas 

constituem campo legislativo em que o princípio federativo deve ser observado com 

especial atenção. A União, a pretexto de estabelecer normas gerais, não pode impor regras 

tão específicas que tornem inviável a utilização de parcerias público-privadas pelos 

Estados, Municípios e Distrito Federal. A prática das parcerias público-privadas se 

peculiariza de acordo com a vocação econômica e o potencial de cada ente da Federação. 

Assim, é natural (e necessário) que cada membro da Federação tenha margem de liberdade 

suficiente para legislar sobre aspectos específicos que deverão nortear as parcerias público-

privadas dentro de seus limites territoriais. 

 Aline Paola Correa Braga Camara de Almeida adota justamente esse 

posicionamento. Segundo ela, “deve ser assegurada a plena prerrogativa de organização 

dos seus serviços, incluindo a sua remuneração. Há liberdade para os entes públicos de 

optarem pela forma de remuneração que melhor atenda suas particularidades e vocações 

financeiras”443. Assim, a doutrinadora conclui que as modalidades de pagamento previstas 

no artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 são meramente exemplificativas, sendo possível que 

Estados, Distrito Federal e Municípios instituam outras formas de contraprestação. No 

mesmo sentido se manifesta Fernando Dias Menezes de Almeida444. 

 Portanto, é possível que os Estados, os Municípios e o Distrito Federal estabeleçam 

outras formas de contraprestações públicas que se diferenciem daquelas previstas no artigo 

6º da Lei n. 11.079/2004. Nesse caso, contudo, é evidente que essas formas distintas de 

contraprestação pública terão aplicação restrita à esfera federada que as instituiu. 

 Isso inclusive já ocorreu. Diversas leis estaduais e municipais de parcerias público-

privadas estabeleceram formas de contraprestação pública que se diferenciam parcialmente 

do disposto na Lei n. 11.079/2004. É o caso das leis de PPP dos Estados de Minas 

                                                 
441 Por isso, aliás, é um equívoco do texto constitucional incluir a matéria do inciso XXVII no artigo 22, que 
trata da competência legislativa privativa da União. Conforme observa Fernanda Dias Menezes de Almeida, 
“reservar à União competência para estabelecer ‘normas gerais’ sobre determinada matéria é justamente a 
técnica adotada para as competências concorrentes de União e Estados (art. 24). Por outras palavras, dizer 
‘competência privativa para estabelecer normas gerais’ é, em essência, dizer ‘competência concorrente’” 
(Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2000, p. 103). 
442 Sem destaque no original. 
443 As Tarifas..., p. 253-254. 
444 Nesse sentido é a observação de Fernando Dias Menezes de Almeida (As parcerias público-privadas e sua 
aplicação pelo Estado de São Paulo. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 530). 
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Gerais445, São Paulo446, Bahia447 e Rio Grande do Sul448, bem como do Município de São 

Paulo449, entre outros. Já a previsão da Lei de PPP do Estado de Santa Catarina é idêntica à 

da Lei Federal450. 

 Portanto, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem instituir outras 

formas de contraprestação pública para suas parcerias público-privadas, diversas daquelas 

previstas no artigo 6º da Lei n. 11.079/2004. Primeiro, porque a matéria é relativa à 

competência concorrente. Ademais, é justificável que seja assim, uma vez que cada ente da 

                                                 
445 O artigo 15 da Lei mineira (Lei Estadual n. 14/868/2003 estabelece o seguinte: “Art. 15 - O contratado 
poderá ser remunerado por meio de uma ou mais das seguintes formas: I – tarifa cobrada dos usuários, nos 
contratos regidos pela lei federal de concessão e permissão de serviços públicos; II – recursos do Tesouro 
estadual ou de entidade da Administração Indireta estadual; III – cessão de créditos do Estado ou de entidade 
da Administração Indireta estadual, excetuados os relativos a impostos; IV – transferência de bens móveis e 
imóveis, na forma da lei; V – títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; VI 
– cessão do direito de exploração comercial de bens públicos e outros bens de natureza imaterial, tais como  
marcas, patentes, bancos de dados; VII – outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados”. 
446 O artigo 9º da Lei paulista (Lei Estadual n. 11.688/2004 tem a seguinte redação, bastante semelhante à da 
lei mineira: “Artigo 9º - A remuneração do contratado, observada a natureza jurídica do instituto escolhido 
para viabilizar a parceria, poderá ser feita mediante a utilização isolada ou combinada das seguintes 
alternativas: I – tarifas cobradas dos usuários; II – pagamento com recursos orçamentários; III – cessão de 
créditos do Estado, excetuados os relativos a impostos, e das entidades da Administração Estadual; IV – 
cessão de direitos relativos à exploração comercial de bens públicos materiais ou imateriais; V – 
transferência de bens móveis e imóveis; VI – títulos da dívida pública, emitidos com observância da 
legislação aplicável; e VII – outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos 
associados”. 
447 A Lei Estadual de PPP do Estado da Bahia (Lei Estadual n. 9.290/2004), no seu artigo 11, tem a seguinte 
redação: “Art. 11. O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou mais das seguintes formas: I – 
tarifa cobrada dos usuários; II – recursos do Tesouro Estadual ou de entidade da Administração Indireta 
Estadual; III – cessão de créditos não-tributários; IV – transferência de bens móveis e imóveis na forma da 
lei; V – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; VI – cessão do direito de exploração comercial 
de bens públicos e outros bens de natureza imaterial, tais como marcas, patentes e bancos de dados; VII – 
títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; VIII – outras receitas 
alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados”. 
448 Confira-se a redação do artigo 11 da lei gaúcha (Lei Estadual n. 12.234/2005): “Art. 11. A contraprestação 
da Administração Pública, nos contratos de parceria público-privada, poderá ser feita mediante a utilização 
isolada ou combinada das seguintes alternativas: I – pagamento com recursos orçamentários; II – cessão de 
créditos do Estado, excetuados os relativos a tributos, e das entidades da Administração Estadual; III – cessão 
de direitos relativos à exploração comercial de bens públicos materiais ou imateriais; IV – transferência de 
bens móveis e imóveis; V – tarifas cobradas dos usuários; VI – títulos da dívida pública, emitidos com 
observância da legislação aplicável; VII – outros meios admitidos em lei”. 
449 O artigo 7º da Lei Municipal n. 14.517/2007 contém previsão bastante semelhante às leis estaduais ora 
mencionadas. Confira-se: “Art. 7º. A remuneração do contratado, observada a natureza jurídica do instituto 
escolhido para viabilizar a parceria, poderá ser feita mediante a utilização isolada ou combinada das seguintes 
alternativas: I – tarifas cobradas dos usuários, informando-se ao Poder Legislativo sua composição, forma de 
reajuste e demais informações relativas ao assunto; II – pagamento com recursos orçamentários; III – cessão 
de créditos do Município, excetuados os relativos a tributos, e das entidades da Administração Municipal; IV 
– cessão de direitos relativos à exploração comercial de bens públicos materiais ou imateriais; V – 
transferência de bens móveis e imóveis, observada a legislação pertinente; VI – títulos da dívida pública, 
emitidos com observância da legislação aplicável; VII – outras receitas alternativas, complementares, 
acessórias, ou de projetos associados, com informação ao Poder Legislativo de sua composição e origem”. 
450 O artigo 5º da Lei Estadual de Santa Catarina (n. 12.930/2004) estabelece o seguinte: “Art. 5º. A 
contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por: I – 
pagamento em dinheiro; II – cessão de créditos não tributários; III – outorga de direitos em face da 
administração pública; IV – outorga de direitos sobre bens públicos; ou V – outros meios admitidos em lei”. 



 

 

242

Federação deve ter liberdade para fixar modos particulares de contraprestação que melhor 

se adaptem às suas peculiaridades econômicas. Desses fatores, resulta que não só a União 

pode criar outras formas de contraprestação pública além daquelas previstas no artigo 6º da 

lei das PPP. 

 Outro questionamento que se põe diz respeito a saber se os demais entes federados 

podem limitar ou eliminar as hipóteses de contraprestações previstas no artigo 6º da Lei n. 

11.079/2004. 

 A questão passa por verificar se o artigo 6º contém norma geral ou norma aplicável 

somente à União. 

 41. Note-se que a Lei n. 11.079/2004, apesar de afirmar no seu artigo 1º que institui 

normas gerais sobre parcerias público-privadas, contém diversos dispositivos que 

expressamente declara ser aplicáveis somente à União (a partir do seu Capítulo VI). 

Portanto, nem todos os dispositivos da lei das PPP constituem normas gerais. 

 Na realidade, é comum que determinadas leis federais, apesar de declararem que 

estão instituindo apenas “normas gerais”, acabem por estabelecer regras claramente 

incompatíveis com o que deveria ser a prática em um verdadeiro Estado Federal. Preveem 

dispositivos tão minuciosos e específicos que jamais poderiam ser considerados normas 

gerais451. 

 Por conta disso, mesmo quando determinada lei afirma instituir normas gerais, é 

necessário verificar em relação a cada dispositivo se ele contém regras que realmente 

tenham essa natureza. 

 No caso do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004, de todo modo, não parece haver esse 

problema. Trata-se de norma efetivamente de caráter geral, que previu quatro tipos 

possíveis de contraprestações da Administração nas parcerias público-privadas. Essas 

quatro hipóteses são bastante amplas e podem ser utilizadas por todas as esferas da 

Federação. 

 Do caráter de norma geral apresentado pelo artigo 6º da Lei n. 11.079/2004, decorre 

que os Estados, os Municípios e o Distrito Federal não podem eliminar as formas de 

remuneração previstas no dispositivo. 

                                                 
451 Confira-se crítica de Fernando Dias Menezes de Almeida sobre a questão: PPP e sua aplicação pelo 
Estado de São Paulo. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 529-533. A polêmica acerca da grande abrangência de normas declaradamente “gerais” 
não é inédita. A lei n. 8.666/93, apesar de declarar que institui “normas gerais”, desceu a minúcias 
incompatíveis com o que deveriam ser normas verdadeiramente gerais. Sobre o assunto: JUSTEN FILHO, 
Marçal. Comentários..., p. 14-18. 
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 Nesse sentido, Fernando Vernalha Guimarães defende que a qualificação do artigo 

6º da Lei n. 11.079/2004 como norma geral “impede que leis especiais restrinjam o alcance 

de seu conteúdo, limitando ou eliminando as hipóteses por ela expressamente 

admitidas”452. 

 É evidente que a definição da contraprestação ocorrerá em cada caso concreto, nos 

quais o Estado ou o Município poderão simplesmente não aplicar algumas ou todas as 

formas de contraprestação previstas no artigo 6º da Lei n. 11/079/2004. Todavia, mesmo 

assim a questão tem relevância prática, a fim de se definir qual a parcela de liberdade dos 

entes federados nessa seara. 

 

3.3.3. O elenco previsto no artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 

 

 42. Feitas essas considerações preliminares, passa-se ao exame das formas de 

contraprestação pública previstas no artigo 6º da Lei n. 11.079/2004. 

 

3.3.3.1. Ordem bancária 

 

 43. A ordem bancária é o modo mais simples de contraprestação pelo Poder 

Público. Trata-se do depósito do valor da contraprestação em conta bancária aberta pelo 

parceiro privado. Mais detalhadamente, consiste na ordem emitida para que se credite 

determinada importância em conta bancária do concessionário. 

 O pagamento mediante ordem bancária está previsto no artigo 65 da Lei n. 

4.320/64. Trata-se de contraprestação de natureza pecuniária453. 

 

3.3.3.2. Cessão de créditos não tributários 

 

 44. O inciso II do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 prevê como forma de 

contraprestação pública a cessão de créditos não tributários ao parceiro privado. 

                                                 
452 Parceria..., p. 294. 
453 Carlos Ari Sundfeld classifica as contraprestações públicas nas PPP em pecuniárias e não pecuniárias. As 
pecuniárias correspondem àquelas arroladas nos incisos I e II do artigo 6º da Lei n. 11.09/2004. As não 
pecuniárias são aquelas relacionadas nos incisos III e IV do artigo 6º da Lei das PPP. Segundo o doutrinador, 
para que haja uma concessão patrocinada, é necessário, entre outros fatores, que o parceiro privado receba 
uma contraprestação pecuniária do poder concedente. Boa parte da doutrina acolhe o entendimento do 
doutrinador. De todo modo, é importante destacar que toda contraprestação pública tem valor econômico, 
que pode ser convertido em pecúnia. 
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 A cessão de créditos consiste em um negócio jurídico no qual o titular de uma 

obrigação (cedente) transfere tal obrigação a um terceiro (cessionário), o qual fica sub-

rogado nos direitos do cedente. Trata-se de uma relação jurídica bilateral, regida pelos 

artigos 286 a 298 do Código Civil. 

 44.1. Quando houver a previsão de remuneração do parceiro privado na forma de 

cessão de créditos, caberá à Administração relacionar já no edital da licitação os créditos 

que cederá como contraprestação, indicando precisamente suas características – tais como 

valores a serem cedidos e qualificação dos devedores. Isso porque o perfil dos créditos e 

dos devedores influi diretamente nos custos transacionais do parceiro privado e, por 

conseguinte, afeta a elaboração de sua proposta comercial. 

 Em princípio, créditos pulverizados, isto é, detidos perante um maior número de 

pessoas, envolvem mais custos para seu recebimento do que a concentração de créditos 

perante um universo mais restrito de devedores. Por outro lado, um número menor de 

devedores pode representar um risco maior ao concessionário. Há, por exemplo, a 

possibilidade de que os poucos devedores sejam insolventes. 

 Os custos de transação são influenciados também pelo perfil dos devedores. 

Devedores evidentemente solventes representam um risco menor. Dependendo do caso, a 

cobrança de valores junto a determinados devedores envolverá riscos até menores do que 

se fosse eleita como forma de remuneração o pagamento de valores diretamente pela 

Administração ao concessionário. Isso porque o Estado brasileiro ainda não é visto como 

um bom pagador454. 

 Enfim, como as características dos créditos cedidos influenciam os riscos e os 

custos do parceiro privado, é importante que o edital descreva minuciosamente os créditos 

que a Administração cederá como contraprestação na PPP. 

 44.2. A cessão dos créditos se dará no próprio contrato de PPP ou em instrumento 

apartado. O devedor não poderá alegar ineficácia da cessão, tendo em vista que esses 

instrumentos certamente observarão as formalidades do artigo 288 do Código Civil. Serão 

instrumentos devidamente publicados e que observarão o disposto no § 1º do artigo 654 do 

Código Civil. De todo modo, para evitar questionamentos, é recomendável que o devedor 

seja notificado formalmente da cessão, na forma do artigo 290 do Código Civil. 

                                                 
454 A observação é de Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, que destacam que ser o titular de 
um crédito junto a determinadas empresas (por exemplo, que tenham risco de crédito investment grade) pode 
ser mais seguro do que deter um crédito junto ao Estado (Comentários..., p. 187). 
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 O ideal é que o instrumento de cessão de crédito estabeleça com clareza os poderes 

outorgados ao parceiro privado. Na ausência disso, entende-se que o concessionário poderá 

se valer do previsto nos artigos 289 e 293 do Código Civil – ou seja, poderá averbar no 

registro de imóveis a cessão de crédito hipotecário, bem como poderá exercer os atos 

conservatórios do direito cedido (por exemplo, para assegurar a ausência de prescrição). 

Isso, contudo, não impede a própria Administração de tomar medidas acautelatórias. 

 44.3. A Administração, ainda que se libere de tomar medidas acautelatórias do 

crédito cedido e não responda pela solvência do devedor (artigo 296 do Código Civil), 

sempre será responsável ao menos pela existência do crédito, conforme estabelece o artigo 

295 do Código Civil. Nem poderia ser diferente, por uma questão de segurança jurídica e 

boa-fé. 

 Por óbvio, a assunção de responsabilidades pela Administração influenciará 

diretamente os riscos assumidos pelo parceiro privado, o que terá reflexos nas propostas 

comerciais apresentadas na licitação. O oferecimento de maiores garantias ao 

concessionário tende a se refletir em propostas comerciais mais vantajosas. Assim, por 

exemplo, se a cessão for pro solvendo (isto é, se a Administração se responsabilizar pela 

solvabilidade dos créditos), o risco do concessionário será menor do que em uma cessão 

pro soluto (em que a Administração não se responsabiliza pela solvabilidade) – o que não 

quer dizer que a Administração sempre precise se responsabilizar pela solvência do 

devedor. 

 Note-se que o devedor poderá opor ao parceiro privado as exceções que lhe 

competirem, bem como as que tinha perante a Administração. Este é outro fator que 

igualmente se reflete na proposta comercial do concessionário. 

 A cessão de créditos não tributários em uma PPP, portanto, envolve riscos 

peculiares, bastante diversos daqueles que caracterizam os pagamentos realizados 

diretamente pela Administração por meio de ordem bancária. Mesmo assim, isso não 

significa que a cessão de créditos seja uma modalidade de contraprestação menos benéfica 

ao concessionário. Dependendo dos perfis dos créditos cedidos e dos devedores, poderá se 

revelar uma contraprestação bastante segura ao parceiro privado. 

 44.4. Para observar o artigo 7º da Lei n. 11.079/2004, que exige que a 

contraprestação pública seja precedida da disponibilização do serviço pelo concessionário, 

admite-se que haja uma cessão de créditos mediante condição suspensiva. Nesse caso, a 

transferência dos créditos ao parceiro privado só ocorrerá após a verificação da condição, 

que será a própria disponibilização do serviço objeto da PPP. Mesmo nessa hipótese, 
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contudo, é conveniente que o parceiro privado possa tomar as medidas acautelatórias do 

crédito – por exemplo, para evitar a sua prescrição. 

 As possibilidades envolvidas nas cessões de créditos não tributários são muito 

variadas. Um exemplo demonstra bem esse aspecto. Suponha-se a existência de uma 

concessão administrativa em que o concessionário será responsável pela reforma, 

ampliação e operação de uma infraestrutura que integra a cadeia de prestação de um 

serviço público desempenhado por uma empresa estatal de saneamento. Nesse caso, 

poderia a Administração ceder ao parceiro privado uma parcela das tarifas que a empresa 

estatal cobrará dos usuários a partir do momento em que a infraestrutura objeto da 

concessão administrativa estiver disponível? Note-se que a cessão de tarifas que ainda nem 

foram cobradas dos usuários representará uma cessão de créditos que ainda sequer foram 

constituídos. 

 É verdade que a Administração não tem como dimensionar com precisão quais 

valores serão recolhidos por meio da cobrança de tarifas junto aos usuários. De todo modo, 

mesmo assim, parece possível a cessão desse crédito. Pode-se ter certeza de que haverá 

créditos a receber dos usuários, ainda que não haja certeza absoluta quanto ao seu valor. A 

Administração, aliás, com base no consumo do serviço, sempre terá condições de 

dimensionar aproximadamente quais os valores que serão cobrados no futuro – o que pode 

fazer com que essa forma de remuneração envolva menos riscos do que a cessão de 

determinados créditos que já foram constituídos. 

 Para reduzir riscos e organizar melhor a cessão de créditos não tributários, pode ser 

criada uma conta vinculada, administrada por uma instituição financeira, que transferirá ao 

parceiro privado, nas datas estabelecidas em contrato, os valores de pagamento da 

contraprestação pública455. 

 

3.3.3.3. Outorga de direitos em face da Administração Pública 

 

 45. Outra forma de contraprestação ao parceiro privado consiste na outorga de 

direitos em face da própria Administração. 

 Admite-se que a Administração outorgue qualquer direito com cunho de 

patrimonialidade, ou seja, que reverta em vantagens econômicas ao concessionário. 

                                                 
455 Trata-se de hipótese cogitada por Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (Comentários..., p. 
188). 
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 45.1. A redação do inciso III do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 é bastante ampla, 

daí a impossibilidade de se propor uma sistematização de todas as hipóteses possíveis. Há 

uma grande diversidade de direitos que podem ser outorgados ao parceiro privado. 

 Mesmo assim, é possível vislumbrar algumas possibilidades. 

 Pode-se citar como exemplo a outorga do direito de construir (prevista no artigo 28 

do Estatuto da Cidade – Lei n. 10.257/2001) acima do coeficiente de aproveitamento 

adotado para determinada área. Outra hipótese pode tratar do direito de uso do solo, 

previsto no artigo 29 da Lei n. 10.257/2001456. Já se cogitou também da outorga de opções 

de compra de ações de sociedade na qual a Administração detenha participação457. 

 Em todos esses casos, a Administração outorga ao concessionário um direito que 

pode ser explorado economicamente. 

 45.2. É imprescindível que essas outorgas de direitos atendam às formalidades 

necessárias, tais como a aprovação pelos órgãos competentes. Trata-se de um imperativo 

de segurança jurídica para o parceiro privado. Desse modo, a Administração não poderá 

causar empecilhos ao prestador quando ele efetivamente for se valer do direito que lhe foi 

outorgado. 

 A questão aqui é sob certo ângulo semelhante à responsabilidade do Estado pela 

existência do crédito cedido ao concessionário na forma do inciso II do artigo 6º da Lei n. 

11.079/2004. Por um imperativo de boa-fé e segurança jurídica, o parceiro público deve 

responder pela regularidade do direito outorgado ao parceiro privado. Qualquer empecilho 

ao exercício do direito outorgado dará ensejo a indenização ao concessionário. 

 45.3. A outorga de direitos em face da Administração Pública é uma modalidade de 

contraprestação que não apresenta natureza propriamente pecuniária, muito embora tenha 

conteúdo econômico. Nesse ponto, distancia-se das duas primeiras (ordem bancária e 

cessão de créditos não tributários), que têm natureza pecuniária458. 

 É interessante que a Administração se valha de meios alternativos de 

contraprestação em substituição às contraprestações pecuniárias. A previsão contida no 

                                                 
456 Tais exemplos foram dados por Fernando Vernalha Guimarães (Parceria..., p. 297) e José dos Santos 
Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo. 15.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 332). Note-
se que a outorga desse tipo de direito deve levar em consideração os objetivos buscados com as limitações 
urbanísticas. A outorga do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento de determinada 
região, por exemplo, pode comprometer tais objetivos. Não se trata de defender a impossibilidade desse tipo 
de outorga, mas apenas de antecipar eventuais questionamentos que podem surgir, e que eventualmente 
poderão até mesmo comprometer o bom andamento da PPP que envolva esse tipo de contraprestação. 
457 Exemplo concebido por Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (Comentários..., p. 189). 
458 Conforme mencionado acima, Carlos Ari Sundfeld classifica as contraprestações públicas nas PPP em 
pecuniárias (ordem bancária e cessão de créditos não tributários) e não pecuniárias (outorga de direitos em 
face da Administração e outorga de direitos sobre bens públicos dominicais) (Guia..., p. 28). 
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inciso III do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 representa um estímulo à adoção de meios 

alternativos de pagamento, o que realiza o princípio da eficiência. Disso decorre, contudo, 

a necessidade de o Estado aperfeiçoar a sua capacidade criativa, identificando 

possibilidades de outorgas de direitos que tenham valor econômico aos parceiros privados.  

 

3.3.3.4. Outorga de direitos sobre bens públicos dominicais 

 

 46. A última forma de contraprestação pública prevista na lei das PPP consiste na 

outorga de direitos sobre bens públicos dominicais. 

 Os bens públicos são classificados pelo artigo 99 do Código Civil em (i) bens de 

uso comum do povo – tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, (ii) bens de uso 

especial – tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 

administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias, e 

(iii) bens dominicais. 

 Os bens dominicais (ou “bens do domínio privado do Estado”), por vezes referidos 

como bens dominiais, são definidos como aqueles que “constituem o patrimônio das 

pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma 

dessas entidades” (inciso III do artigo 99 do Código Civil). O parágrafo único do artigo 99 

do Código Civil ainda estabelece que, se a lei não dispuser em contrário, “consideram-se 

dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado 

estrutura de direito privado”. Nisso se enquadram as fundações de direito público, que, 

embora dotadas de personalidade pública, têm a mesma estrutura das fundações 

privadas459. 

 Os bens públicos dominicais, portanto, comportam função patrimonial ou 

financeira. Destinam-se a assegurar rendas ao Estado. Submetem-se, ademais, a um regime 

de direito privado – uma vez que a Administração age em relação a eles como um 

proprietário privado – embora devam ser observadas as derrogações impostas por normas 

publicísticas. São bens alienáveis. 

 47. Em tese de livre-docência específica sobre bens públicos, Floriano de Azevedo 

Marques Neto destaca com bastante profundidade ser descabido que o Poder Público 

detenha um acervo de bens dominicais e não lhes dê qualquer uso. Segundo o autor, é 

“imperativo o emprego econômico dos bens dominicais de forma a que eles cumpram a 

                                                 
459 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito..., p. 674. A doutrinadora se filia à corrente segundo a qual há 
a possibilidade de se instituir fundações de direito público e de direito privado (op. cit., p. 433).  
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finalidade de gerar receitas para a Administração Pública. Isto não apenas pelo sobredito 

princípio da função social da propriedade (que interdita a ociosidade, a não utilização dos 

bens), mas também pelo princípio da economicidade, consagrado também pela 

Constituição e objeto de tutela pelos Tribunais de Contas (artigo 70, caput, CF)”460. 

 Observe-se que a natureza dos bens dominicais não é exclusivamente patrimonial. 

A administração desses bens pode buscar também objetivos de interesse geral, sendo 

utilizados, por exemplo, em concessões de direito real de uso para fins de urbanização e 

industrialização, bem como em cessões gratuitas ou onerosas para fins culturais, esportivos 

ou recreativos461. 

 A previsão contida no inciso IV do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 reforça 

simultaneamente a qualidade dos bens dominicais de serem voltados a funções 

patrimoniais e também a objetivos de interesse social. O parceiro privado poderá explorar 

economicamente os direitos sobre bens dominicais, de modo a obter receitas que 

justifiquem o ingresso na PPP. Com isso, o Estado deixa de empregar outros recursos ao 

pagamento do concessionário. 

 Tal como ocorre na outorga de direitos em face da Administração Pública, também 

a outorga de direitos sobre bens públicos dominicais não constitui modo de remuneração 

de natureza pecuniária. Distingue-se, nesse ponto, das formas de remuneração pecuniárias, 

previstas nos incisos I e II do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004. 

 48. Do mesmo modo que na outorga de direitos em face da Administração, a 

outorga de direitos sobre bens públicos dominicais também reforça a possibilidade de o 

Estado utilizar meios alternativos de pagamento. Dessa forma, a Administração pode 

conferir a determinados bens uma destinação de natureza econômica, ampliando as 

potencialidades de obtenção de recursos. Afinal, ao outorgar direitos de uso sobre 

determinados bens públicos, o Poder Público deixará de aplicar recursos orçamentários, 

ampliando a eficiência na exploração das potencialidades dos seus recursos. 

 Observe-se que a outorga da possibilidade de exploração de direitos sobre bens 

públicos não constitui uma novidade. Ainda que seja relevante a sua expressa previsão na 

lei das PPP, essa possibilidade já existia anteriormente. 

 Em artigo publicado em 1990, Celso Antônio Bandeira de Mello já defendia a 

possibilidade de se outorgar direitos sobre bens públicos como forma de remunerar a 

                                                 
460 Bens Públicos: função social e exploração econômica. O regime jurídico das utilidades públicas. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009, p. 222. 
461 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito..., p. 675. 
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empresa privada que executasse determinada obra pública. O doutrinador denominava essa 

hipótese de “obra pública a custo zero”, que compreendia o desenvolvimento de 

empreendimentos associados para o custeio de determinada obra, sem a necessidade de 

aplicação de recursos orçamentários462. 

 É verdade que o doutrinador, no referido artigo, tratava da remuneração pela 

execução apenas de uma obra pública, sem mencionar a prestação de serviços públicos ou 

outras atividades. De todo modo, a solução preconizada pelo doutrinador é aplicável 

também às parcerias público-privadas, pelos mesmos motivos apontados por ele ao tratar 

da remuneração devida pela execução de obras públicas. Nunca houve vedação a que o 

Poder Público contribuísse para a remuneração do concessionário, o que pode ser feito por 

meio da outorga de direitos sobre bens públicos. 

 49. Com relação à exploração do bem público dominical pelo parceiro privado, ela 

poderá ser de natureza exclusivamente privatística, ou ainda seu uso poderá estar 

relacionado a finalidades coletivas. Não há nenhuma obrigatoriedade a que a utilização do 

bem resulte no fornecimento de serviços de interesse coletivo. O que importa é que 

parceiro privado, com a exploração do bem público dominical, obtenha benefícios 

patrimoniais – que é, afinal, o motivo pelo qual o concessionário presta uma atividade 

concedida pelo Estado. 

 Na realidade, é de se esperar que a utilização do bem público dominical se volte 

primordialmente aos interesses econômicos do parceiro privado. Afinal, trata-se da 

contraprestação a que tem direito pela prestação de serviços na PPP. Os objetivos sociais 

são buscados com a atividade que é o objeto da própria PPP, não necessariamente com a 

utilização do bem público dominical cujo uso foi outorgado ao parceiro privado. Mais do 

que isso, em princípio “haverá a transferência propriamente de domínio, (...) como meio de 

pagamento”463. 

 Um exemplo de outorga de direitos sobre bens públicos dominicais consiste na 

possibilidade de o parceiro privado explorar economicamente bens adjacentes a uma obra 

executada no âmbito de uma PPP. O concessionário, assim, assume a responsabilidade de 

executar o objeto da PPP (por exemplo, construir e operar um terminal de metrô), 

recebendo como contraprestação a possibilidade de explorar terrenos adjacentes, de 

propriedade do Estado, com finalidades lucrativas (por exemplo, com a instalação de um 
                                                 
462 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Obra pública a custo zero. Revista Trimestral de Direito 
Público – RTDP, São Paulo, n. 3, p. 32-41, 1990. Sobre o mesmo tema, confira-se: MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 261-266. 
463 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens..., p. 191. 
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shopping center). Nesse caso, o concessionário procurará obter vantagens econômicas em 

função do aumento do trânsito de pessoas na região do terminal objeto da PPP. Ou seja, ao 

remunerar o concessionário dessa forma, o Estado está se valendo do potencial econômico 

derivado das externalidades decorrentes da prestação do objeto da PPP464. 

 50. Observe-se, contudo, que não há obrigatoriedade alguma a que o bem cedido 

pela Administração seja adjacente à área em que será executado o objeto da PPP. Pode-se 

outorgar ao parceiro privado a possibilidade de explorar outra área, totalmente 

desvinculada daquela em que se instalou o empreendimento da PPP. 

 Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello, ao preconizar a ideia de “obra 

pública a custo zero”, já antevia a possibilidade de se outorgar ao particular a possibilidade 

de exploração de área não adjacente à obra que realizaria. Segundo ele, a exploração pelo 

particular poderá ocorrer nas adjacências da obra pública “ou em outro sítio”465. 

 Não há por que deixar de aplicar idêntico raciocínio ao caso das outorgas de 

direitos sobre bens públicos dominicais em uma PPP. A remuneração prevista no inciso IV 

do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 pode consistir na outorga de direitos sobre bens públicos 

não necessariamente adjacentes ao local em que se desenvolverá a PPP. A lei não exige 

que os bens públicos dominicais tenham alguma ligação física com a área de prestação do 

serviço objeto da parceria. 

 51. Por fim, é necessário destacar que a outorga de direitos sobre bens públicos 

dominicais, por consistir modalidade de remuneração do parceiro privado, não se confunde 

com a transferência de bens para viabilizar a implantação da infraestrutura que suportará a 

prestação do serviço. Essa distinção será tratada abaixo, ao se examinar a previsão contida 

no artigo 7º da Lei n. 11.079/2004, que veda a realização de contraprestação pública antes 

da disponibilização do serviço ou ao menos de parcela fruível deste. 

 

3.3.3.5. Outros meios admitidos em lei 

 

 52. Por fim, o inciso V do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 prevê que o parceiro 

privado pode ser remunerado ainda por “outros meios admitidos em lei”. Disso decorre que 
                                                 
464 Externalidades, também conhecidas por economias externas, são observadas quando a produção ou 
consumo de determinado bem gera efeitos sobre outros indivíduos, que não se refletem nos preços de 
mercado (VASCONCELLOS, Marco Antonio S.; GARCIA, Manuel E. Fundamentos..., p. 25). Esses efeitos 
podem ser positivos ou negativos. Daí se falar em externalidades positivas (a atuação de um indivíduo 
beneficia outro) ou negativas (a atuação gera prejuízos – custos – a outros). Há ampla bibliografia sobre o 
tema. V., por todos: STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3.ed. New York: W.W. Norton & 
Company, 2000, p. 80-81; COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law..., p. 42-54. 
465 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Obra..., p. 33. 
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as formas de contraprestação previstas nos incisos anteriores são meramente 

exemplificativas. A Administração pode conceber parcerias público-privadas que 

envolvam formas de contraprestação do parceiro privado que não estejam previstas 

expressamente na lei das PPP. 

 A menção a “outros meios admitidos em lei” não significa que deva haver uma lei 

incluindo novos incisos ao artigo 6º da Lei n. 11.079/2004. Tampouco é necessário que 

haja uma lei afirmando expressamente que tal ou qual forma de contraprestação poderá ser 

adotada em uma PPP. Entende-se possível que a Administração preveja outras formas de 

contraprestação que sejam compatíveis com a lei, ainda que não tenham previsão expressa 

acerca de seu cabimento necessariamente como forma de remuneração em parcerias 

público-privadas. 

 53. É importante destacar que a previsão do inciso V do artigo 6º da Lei n. 

11.079/2004 não subverte o princípio de que a Administração só pode agir secundum legis. 

 O campo das parcerias público-privadas exige que a Administração exerça sua 

criatividade na modelagem das formas de contraprestação pública, a fim de que haja maior 

eficiência na aplicação de recursos públicos. A compreensão do princípio da legalidade 

deve estar atualizada com a ideia de legislação principiológica, em que se admite que a 

Administração tenha maior liberdade na adoção de determinadas medidas466. 

 Isso não significa, obviamente, que a Administração teria liberdade irrestrita na 

concepção de formas de remuneração do parceiro privado. Afinal, sempre haverá o 

controle da juridicidade a coibir eventuais modelagens incompatíveis com o direito. 

 Acerca do assunto, convém destacar que é plenamente possível à Administração 

firmar contratos atípicos, ou seja, modelos que não sigam um determinado tipo contratual 

previsto em lei. Segundo Alexandre Santos de Aragão, essa “plasticidade contratual” é 

“exigência da sociedade pós-moderna, cujo dinamismo e necessidades sempre novas são 

muito pouco aprisionáveis em compartimentos conceituais estanques e exaustivos”467. 

                                                 
466 Acerca da “normatividade principialista”, confira-se: OTERO, Paulo. Legalidade..., p. 164-169. Não cabe 
aqui aprofundar o tema, que é bastante complexo. De todo modo, concorda-se com a observação de Luís S. 
Cabral de Moncada, que defende que “a legalidade da Administração deve ser aqui entendida num novo 
contexto para lá da rígida vinculação ao texto legal como se fosse ele o único critério de validade do direito, 
aberto, a não querermos cair de novo no arbítrio, ao reconhecimento do irredutível poder criativo da 
Administração, cujas referências à legalidade estão, para além o texto positivo da lei, num leque de fontes 
que vai desde a Constituição aos princípios gerais do direito” (Direito Económico. 2.ed. Coimbra: Coimbra, 
1988, p. 42). 
467 Direito..., p. 616. Acerca dos contratos atípicos, confira-se: CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade 
e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos. Coimbra: Almedina, 1987. 
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 54. Por fim, por se tratar de competência concorrente, outros entes da Federação, 

que não apenas a União, poderão editar leis que estabeleçam formas de contraprestação 

pública diversas daquelas previstas nos incisos do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004. 

  

3.3.4. Necessidade de previsão detalhada no edital da licitação 

 

 55. Do exame feito nos itens acima, ficou evidente que cada forma de 

contraprestação pública ao parceiro privado envolve riscos peculiares. Disso decorre que a 

eleição de uma determinada forma de contraprestação pública gera reflexos diretos sobre a 

proposta econômica do concessionário. Mas não é só isso. Pode influenciar também (i) a 

composição de consórcios (com a inclusão de empresas que tenham experiência em certas 

atividades), (ii) a verificação da qualificação técnica e econômica dos interessados, bem 

como (iii) toda a estruturação financeira da proposta do concessionário. 

 Por conta desses fatores, é imprescindível que o contrato da PPP (e, antes dele, o 

edital do certame) preveja claramente quais serão as formas de contraprestação pública 

aplicáveis ao caso concreto, de modo que os interessados possam dimensionar 

adequadamente os riscos envolvidos e se preparar para enfrentá-los. Quanto mais 

completas e detalhadas as informações, maiores as chances de sucesso do empreendimento 

– e menores as possibilidades de a Administração ser responsabilizada por eventuais 

omissões. 

 56. Além disso, como cada forma de contraprestação apresenta riscos diversos, a 

sua definição concreta constitui um importante elemento da equação econômico-financeira 

do contrato de PPP. Eventuais alterações da forma de contraprestação só poderão ocorrer 

mediante apresentação das devidas justificativas e por acordo entre os parceiros público e 

privado. Aplica-se a essa hipótese o artigo 65, inciso II, alínea c, da Lei n. 8.666/93, que 

estabelece que a forma de pagamento só pode ser modificada por acordo das partes. 

 Caso a Administração pudesse alterar unilateralmente a forma de contraprestação 

pública em uma PPP, haveria uma enorme insegurança jurídica ao concessionário, 

incompatível com o instituto. As parcerias público-privadas, por serem contratos 

majoritariamente longos, de grande porte e elevada complexidade tanto técnica quanto 

financeira, dependem de regras estáveis para que possam ser bem sucedidas. 

 A lei das PPP, aliás, foi fortemente estruturada sobre o postulado da segurança 

jurídica, seja por prever expressamente diversas possibilidades de remuneração acerca das 

quais havia intensas discussões (reduzindo, assim, a insegurança jurídica que poderia 
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existir sobre a matéria), seja por estabelecer mecanismos de garantia que ampliam a 

atratividade das PPP e ainda reduzem os custos transacionais dos parceiros privados. Dessa 

forma, eventual possibilidade de a Administração mudar unilateralmente as formas de 

contraprestação seria contrária às diretrizes básicas da Lei n. 11.079/2004. 

 

3.4. AS CONFIGURAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA ASSUMIDA PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

 57. As contraprestações de natureza pecuniária, isto é, aquelas previstas nos incisos 

I e II do artigo 6º da lei das PPP, podem assumir configurações financeiras diversas. A lei 

das PPP não impõe, por exemplo, que as contraprestações da Administração ocorram 

necessariamente com certa periodicidade nem em valores meramente reajustáveis mediante 

aplicação de determinados índices ou fórmulas. Há uma grande maleabilidade na 

configuração financeira das contraprestações assumidas pelo parceiro público, a fim de que 

o empreendimento seja concebido da forma mais eficiente possível. 

 57.1. A contraprestação pecuniária assumida pela Administração pode se dar por 

meio do aporte de valores fixos que se adicionam à receita tarifária – no caso em que seja 

possível a cobrança de tarifas dos usuários. Nessa hipótese, a contraprestação do parceiro 

privado tem o efeito de reduzir o risco do concessionário. Isso porque, além de uma 

parcela de remuneração variável, atrelada à demanda pelo serviço, será adicionada uma 

remuneração fixa, previamente ajustada. 

 57.2. Outra configuração financeira possível consiste em fazer com que a 

contraprestação pecuniária do parceiro público seja variável em função do risco de 

utilização do serviço. Trata-se de sistemática semelhante à do pedágio-sombra no sentido 

de que, mesmo não havendo cobrança de tarifas junto aos usuários, a contraprestação 

assumida pela Administração será tanto maior quanto mais intensa for a utilização do 

serviço prestado. Essa modelagem é adequada às situações em que se pretende ampliar a 

utilização do serviço. Pode envolver a possibilidade de o concessionário desempenhar 

atividades destinadas à maior satisfação dos usuários, de modo a incentivar a busca pelo 

serviço e, consequentemente, a ampliação da sua remuneração. Também é possível que 

essa sistemática compense as perdas de arrecadação derivadas da criação de benefícios 

tarifários. 

 57.3. É possível também que a contraprestação do parceiro público opere como 

uma garantia de rendimento mínimo. 
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 A possibilidade de se estabelecer o emprego de recursos estatais para a garantia de 

uma receita mínima chegou a constar do projeto da Lei n. 8.987/95, mas foi vetada sob os 

fundamentos de que (i) poderia fazer com que o concessionário se descuidasse da 

eficiência operacional da concessão e (ii) ocasionaria dispêndios desnecessários de 

recursos públicos468. 

 Mesmo assim, entretanto, há a possibilidade de se garantir uma receita mínima ao 

parceiro privado como forma de redução dos seus riscos, a fim de que haja a viabilização 

de um empreendimento. A aplicação de recursos públicos como garantia de rendimento 

mínimo não é contrária às justificativas que orientaram o veto ao artigo 24 da Lei n. 

8.987/95. A alegação contida nas razões do veto de que essa sistemática ocasionaria um 

dispêndio desnecessário de recursos públicos foi ultrapassada pela edição da Lei n. 

11.079/2004, que instituiu expressamente duas modalidades de concessão caracterizadas 

justamente pela remuneração proveniente do Poder Público. Sendo atendidos todos os 

requisitos atinentes à responsabilidade fiscal, a aplicação de recursos estatais com essa 

finalidade não representará um dispêndio desnecessário. Consistirá na aplicação de 

recursos públicos como forma de viabilizar a prestação de determinadas atividades em um 

regime de concessão. 

 Quanto à outra alegação levantada nas razões do veto, de que a garantia de um 

rendimento mínimo faria com que o concessionário se descuidasse de sua eficiência 

operacional, também não pode ser aceita sem questionamentos. A contraprestação pública 

em uma PPP pode ser acompanhada de uma série de mecanismos destinados a fazer com 

que o parceiro privado sempre busque uma maior eficiência na prestação da atividade – 

como se prevê, por exemplo, no parágrafo único do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004, que 

estabelece a possibilidade de a remuneração ser vinculada ao desempenho do prestador. 

 Além disso, a garantia de rendimento mínimo não anula os riscos do negócio. É 

possível prever um compartilhamento do sucesso do empreendimento, de forma que a 

ampliação da receita obtida por outros meios (cobrança de tarifas ou empreendimentos 

geradores de receitas marginais) permita a redução da contraprestação assumida pelo 

                                                 
468 O artigo 24 do então projeto da Lei n. 8.987/95 previa o seguinte: “O poder concedente poderá garantir, 
no contrato de concessão, uma receita bruta mínima ou, no caso de obras viárias, o correspondente a um 
tráfego mínimo, durante o primeiro terço do prazo da concessão”. O veto ao dispositivo adotou as seguintes 
justificativas: “Garantias como essa do estabelecimento de receita bruta mínima, além de incentivarem 
ineficiência operacional do concessionário, representam, na realidade, um risco potencial de dispêndio com 
subsidio pelo Poder Público. O caso mais recente foi o mecanismo instituído pela Lei n° 5.655/71, que criou 
a Conta de Resultados a Compensar (CRC), extinta, em 18.3.93, com a regulamentação da Lei n° 8.631/93, 
gerando dispêndios líquidos para a União da ordem de US$ 19,8 bilhões”. 
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parceiro público (ainda que essa redução não se dê na mesma medida, o que retiraria 

qualquer incentivo ao prestador). Ou seja, pode ser montada uma sistemática em que a 

ampliação da demanda gere um aumento dos benefícios do parceiro privado e isso, ao 

menos parcialmente, reverta ao parceiro público, com a redução das suas contraprestações. 

 58. Com relação à longevidade das contraprestações da Administração nas PPP, 

também há grande maleabilidade. As contraprestações do Poder Público devem ser 

antecedidas da disponibilização do serviço (na forma do artigo 7º da Lei n. 11.079/2004). 

Entretanto, após isso, a lei não impõe períodos máximos ou mínimos em que deve haver 

contraprestações. Trata-se de uma definição que deve ocorrer caso a caso. 

 Assim, as contraprestações assumidas pelo parceiro público podem ocorrer com 

periodicidades diversas (que inclusive podem ser alteradas ao longo da execução da PPP, 

desde que observada a equação econômico-financeira). Além disso, tais contraprestações 

não precisam perdurar durante todo o prazo contratual. É possível que se defina a sua 

ocorrência, por exemplo, apenas por determinado período da parceria. 

 59. A contraprestação pecuniária assumida pelo parceiro público, portanto, pode 

assumir uma grande variedade de modelos. A Lei n. 11.079/2004 não impõe nenhuma 

concepção pré-definida. As contraprestações podem ser fixas ou variáveis, e sua variação 

pode estar atrelada a uma série de fatores. É importante que a Administração, ao conceber 

um empreendimento de PPP, exerça certa dose de criatividade, de forma que a concessão 

seja eficiente e proporcione benefícios aos usuários e eventualmente ao próprio Poder 

Público, mas sempre respeitando os direitos do parceiro privado. 

 

3.5. A REMUNERAÇÃO ATRELADA AO DESEMPENHO DO CONCESSIONÁRIO 

 

 60. Como adiantado acima, o parágrafo único do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 

estabelece que o contrato de PPP poderá vincular as contraprestações ao desempenho do 

parceiro privado, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade previamente 

definidos. 

 Essa previsão legal trata da alocação dos riscos de qualidade e de disponibilidade 

na montagem de empreendimentos que dependam do emprego de recursos públicos para a 

remuneração do parceiro privado. 
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3.5.1. A atribuição de riscos de qualidade e disponibilidade ao parceiro privado 

 

 61. Tradicionalmente, aponta-se o risco de utilização como típico das concessões. 

Afirma-se que a concepção das concessões como um arranjo em que o prestador 

desempenha determinada atividade “por sua conta e risco” significa a necessidade de que 

sua remuneração seja vinculada à quantidade de utilização do serviço. Ou seja, o 

concessionário assumiria sempre o risco de variação da demanda. 

 Com relação à qualidade e disponibilidade do serviço, não haveria propriamente a 

atribuição de um risco ao prestador. O serviço concedido deveria atender a determinados 

requisitos de qualidade e disponibilidade que, se não fossem observados, dariam ensejo à 

aplicação de sanções ao prestador. A remuneração propriamente dita não seria afetada pela 

qualidade ou disponibilidade do serviço. Restaria apenas o cabimento de penalidades pelo 

não atingimento dos níveis de qualidade e disponibilidade previstos contratualmente. Mas 

até que fosse aplicada alguma sanção (caso cabível, evidentemente, e após o devido 

processo legal), não haveria qualquer repercussão sobre a esfera jurídica do prestador. 

 62. No Capítulo II, demonstrou-se a improcedência da concepção segundo a qual a 

assunção do risco de variação da demanda pelo concessionário seria o fator que caracteriza 

uma concessão – ainda que se reconheça que essa fórmula seja realmente bastante comum 

nas delegações em geral. 

 Para além disso, contudo, é necessário destacar que há outras possibilidades de 

atribuição de riscos ao prestador – e a previsão do parágrafo único do artigo 6º da Lei n. 

11.079/2004 constitui exemplo disso. 

 Admite-se que o concessionário assuma o risco de qualidade e disponibilidade do 

serviço, prevendo-se que as contraprestações pagas pelo parceiro público sejam variáveis 

em função desses fatores. Com isso, busca-se estimular a prestação mais eficiente do 

serviço, de modo que o concessionário seja recompensado por alcançar determinados 

ganhos de produtividade. 

 

3.5.2. Os riscos de qualidade e disponibilidade nas Private Finance Initiative 

 

 63. A sistemática de atrelar a remuneração do prestador à qualidade e à 

disponibilidade do serviço é bastante comum nas Private Finance Initiative – PFI. Ao lado 
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das PFI sob risco de utilização, existem as PFI sob risco de qualidade469. Nas primeiras, 

atribui-se ao prestador o risco de utilização da infraestrutura, de modo que sua 

remuneração seja diretamente proporcional à demanda. Já nas PFI sob risco de qualidade, 

a remuneração do prestador varia em função do cumprimento de certos indicadores de 

qualidade e de disponibilidade (ou indisponibilidade) da infraestrutura. O não atendimento 

a determinados parâmetros previamente definidos de qualidade, bem como a ausência de 

disponibilidade da infraestrutura (unavailability), fazem com que a remuneração do 

prestador seja reduzida. 

 Essa concepção deriva não só da necessidade de se promover a qualidade do 

serviço, mas também da constatação de que a demanda pela infraestrutura muitas vezes 

não é controlável pelo explorador. Ele não tem qualquer influência, por exemplo, sobre a 

frequência de uma escola ou de uma prisão – que é determinada exclusivamente pelo poder 

de direção da Administração Pública. Assim, para se incentivar a exploração eficiente da 

infraestrutura objeto da PFI, elegem-se outros critérios – qualidade e disponibilidade – que 

possam influir na remuneração do prestador. 

 Segundo Philippe Cossalter, as exigências de qualidade e disponibilidade são 

aplicadas com extremo rigor nas PFI, estabelecendo-se que cada área de uma edificação 

que apresente unidade funcional própria se sujeita à aplicação dos critérios de qualidade e 

da unavailability. Assim, “se uma sala de aula ou um escritório não são iluminados, sua 

área será excluída do total de pagamentos. Cada lâmpada deverá ser substituída dentro de 

um prazo determinado, cujo transcurso acarreta a aplicação de uma sanção predeterminada. 

A soma dessas sanções pode representar uma importante redução dos pagamentos”470. 

 Além disso, a exigência de que a remuneração dos prestadores fosse vinculada a 

níveis de qualidade e disponibilidade era um critério para a concessão de subvenções. Só 

podiam se candidatar ao recebimento de subvenções as autoridades britânicas locais que 

estipulassem contratos nos quais a variação potencial do total de pagamentos fosse de no 

mínimo 20% (vinte por cento)471. 

 

 

                                                 
469 COSSALTER, Philippe. A “Private Finance Initiative”. In: JUSTEN, Monica Spezia; TALAMINI, 
Eduardo (coord.). Parcerias Público-Privadas: um enfoque multidisciplinar. São Paulo: RT, 2005, p. 469-
472. 
470 COSSALTER, Philippe. A “Private..., p. 471. Confira-se ainda acerca do tema: OLIVEIRA, Fernão 
Justen. Parceria Público-Privada: aspectos de direito público econômico (Lei nº 11.079/2004). Belo 
Horiznte: Fórum, 2007, p. 190. 
471 COSSALTER, Philippe. A “Private..., p. 470. 



 

 

259

3.5.3. A escassa experiência histórica no Brasil 

 

 64. No Brasil, a vinculação da remuneração a níveis de qualidade e disponibilidade, 

embora viável mesmo antes da edição da lei das PPP, não é comum. Nos contratos 

administrativos regidos pela Lei n. 8.666/93, a Administração Pública se preocupa 

normalmente com o controle de meios. Procura controlar exaustivamente a atuação do 

contratado sob o entendimento de que, dessa forma, atingem-se os resultados desejados. Os 

objetivos almejados seriam, assim, uma decorrência direta do emprego dos meios 

determinados pela Administração. 

 Mesmo nas concessões, em que existe maior liberdade ao prestador na definição 

dos meios de exploração do serviço, não há uma cultura muito difundida no sentido de se 

atrelar a remuneração do prestador a determinadas exigências de qualidade e 

disponibilidade. Há o estabelecimento de padrões de qualidade (por força dos artigos 23, 

inciso III e 29, inciso X, da Lei n. 8.987/95), mas a experiência demonstra que sempre se 

privilegiou de modo geral a adoção de técnicas repressivas de conduta – tal como a 

aplicação de sanções pelo não atendimento de certos padrões de qualidade ou 

disponibilidade. 

 65. Contudo, há alguma experiência na alocação de riscos de disponibilidade ao 

concessionário. É o que ocorre, por exemplo, quando se condicionam determinadas 

vantagens ao atingimento de metas de universalização472. Algo semelhante ocorre quando 

se vincula o início da cobrança de tarifas à realização e aceitação de determinadas 

prestações iniciais (do que é exemplo a recuperação inicial de uma rodovia previamente ao 

início da cobrança de pedágio)473. 

 A previsão contida no parágrafo único do artigo 6º da Lei n. 11.079/2004 constitui 

um aprofundamento da experiência de se atribuir ao concessionário os riscos de qualidade 

do empreendimento, reforçando o caráter de parceria existente nas concessões. 

 

                                                 
472 Por exemplo, o § 2º do artigo 4º do Decreto n. 2.592/98 estabelece o seguinte: “A Concessionária que, a 
qualquer tempo, até 31 de dezembro de 2001, demonstre estar atendendo a todas as solicitações de acesso 
individual, no prazo máximo estabelecido na alínea ‘a’ do inciso III deste artigo, estará desobrigada das 
metas constantes dos seus respectivos contratos de concessão, correspondentes àquelas estabelecidas no 
inciso I deste artigo”. Ao longo do tempo, outros decretos foram sendo editados para estabelecer novas metas 
de universalização no âmbito da telefonia fixa. 
473 Isso ocorreu, por exemplo, nas concessões de rodovias no Estado do Paraná, bem como nas concessões 
federais de rodovias ocorridas no ano de 2007. Em ambas as hipóteses, os concessionários só puderam iniciar 
a cobrança de pedágio após um período de recuperação inicial das rodovias. Se eventualmente uma 
concessionária não conseguisse realizar esses trabalhos adicionais dentro do prazo estabelecido, o início da 
cobrança de pedágio seria postergado. 
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3.5.4. Comparação entre os efeitos das técnicas repressiva e promocional 

 

 66. É interessante notar que as técnicas repressivas destinadas a forçar o 

concessionário a atingir determinadas metas de qualidade e disponibilidade têm um efeito 

econômico diverso do que ocorre com a atribuição ao prestador do risco de qualidade e de 

disponibilidade. 

 A adoção de técnicas repressivas pelo não atingimento de determinadas metas 

provoca a criação de novos custos ao concessionário – justamente em decorrência da 

aplicação de sanções. Já a atribuição do risco de qualidade e de disponibilidade ao 

prestador não cria novos custos, mas atinge a própria receita do concessionário. Ocorre 

algo similar às medições de um contrato de execução de obra pública, mas relativamente à 

qualidade e à disponibilidade. O Poder Público verifica (mede) a prestação do serviço de 

modo a conferir os níveis de qualidade e disponibilidade atingidos. Após essa verificação e 

sua subsunção às exigências contratualmente estabelecidas, a Administração efetua a 

contraprestação correspondente. 

 A vinculação da remuneração do concessionário a níveis de qualidade e 

disponibilidade, assim, tem um efeito prático imediato. Por não se tratar de aplicação de 

uma penalidade propriamente dita, não há a necessidade de instauração de um 

procedimento administrativo formal, com contraditório, ampla defesa, produção de provas 

e possibilidade de interposição de recurso. O procedimento de definição da remuneração 

devida é muito mais simples, tal como ocorre – reitere-se – nas medições de uma obra 

pública. A Administração chega à remuneração devida mediante a verificação dos níveis 

de qualidade e disponibilidade atingidos pelo prestador. Dessa forma, o controle desses 

fatores gera efeitos práticos mais imediatos, por dispensar a instauração de um 

procedimento administrativo complexo como o de aplicação de penalidades. 

 67. Isso não significa, entretanto, a total ausência de meios para que o prestador 

impugne a remuneração definida pelo parceiro público. É plenamente possível que o 

concessionário se volte contra a avaliação feita pela Administração – que, aliás, não 

constitui ato discricionário, e sim vinculado aos critérios previamente estabelecidos no 

contrato da PPP. Dada a importância da questão, é inclusive recomendável a previsão de 

amplas possibilidades de o concessionário se manifestar, bem como é obrigatório que a 

Administração tenha celeridade ao apreciar as alegações do prestador. Contudo, até que 

eventual impugnação seja definida, prevalecerá a definição do parceiro público acerca do 

valor da contraprestação devida – exatamente como ocorre quando há qualquer divergência 
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atinente à medição em um contrato de execução de obra pública. Essa sistemática é diversa 

da que ocorre nas técnicas repressivas, em que a penalidade só pode gerar efeitos práticos 

após a defesa do concessionário – ao qual deve ser assegurado o direito de se defender 

adequadamente e de interpor recurso, normalmente dotado de efeito suspensivo. 

 O resultado é que o momento de criação do ônus é diverso. A aplicação de 

penalidades cria um ônus ao prestador após o desenvolvimento de um regular 

procedimento administrativo. Já a definição da contraprestação em virtude da verificação 

dos níveis de qualidade e disponibilidade gera efeitos imediatos – ainda que admita 

impugnação por parte do concessionário. 

 

3.5.5. A necessidade de estabelecer critérios úteis e relevantes 

 

 68. A variação da remuneração em virtude da qualidade e disponibilidade do 

serviço, entretanto, não significa necessariamente a imposição de um ônus ao parceiro 

privado. Assim como a contraprestação pública pode ser reduzida em função do não 

atingimento de determinadas exigências, pode ser incrementada caso sejam atingidos 

determinadas metas previamente estabelecidas. Pode haver, portanto, um “bônus” ao 

parceiro privado caso ele consiga alcançar certos níveis de qualidade e disponibilidade 

previamente estabelecidos. Há a possibilidade de se estabelecer políticas regulatórias 

bastante interessantes voltadas à prestação eficiente do serviço, dentro de uma lógica de 

direito promocional474. 

 O estabelecimento dos critérios que conduzem ao incremento da remuneração do 

parceiro privado, contudo, depende de uma análise da Administração acerca de sua 

utilidade e relevância. Como o atingimento de determinados níveis de qualidade e 

disponibilidade terá o efeito econômico de ampliar o dispêndio de recursos públicos, é 

indispensável que as exigências estabelecidas resultem em benefícios úteis ao interesse 

público. Será indevida a previsão de níveis de qualidade caprichosos, que não tenham 

nenhuma relevância concreta. O estabelecimento de critérios desvinculados do interesse 

público somente ampliaria de forma indevida o dispêndio de recursos estatais, 

constituindo-se conduta irresponsável e ímproba por parte do administrador. 

                                                 
474 A relação com a função promocional do direito já foi referida no Capítulo II (quando se tratou da fixação 
de tarifas com funções regulatórias), inclusive com remissão à obra de Norberto Bobbio (Da Estrutura à 
Função). 
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 69. A questão que se põe aqui é similar à que ocorre nas licitações por técnica e 

preço. Nesse tipo de certame, como o vencedor é definido mediante uma ponderação dos 

fatores “técnica” e “preço”, resulta que a Administração aceita despender uma quantidade 

de recursos maior caso a técnica empregada seja mais bem avaliada. Disso deriva a 

necessidade de que os critérios de avaliação técnica resultem em benefícios concretos e 

relevantes à Administração. Do contrário, haveria o emprego irresponsável de recursos 

públicos sem que fosse proporcionada uma vantagem efetiva ao poder concedente. 

 A vinculação da remuneração do parceiro privado a níveis de qualidade e 

disponibilidade tem essa mesma implicação. Será indevida a previsão de incremento da 

remuneração do parceiro privado em função de critérios que não proporcionem vantagens 

efetivas em termos de satisfação do interesse público. 

 Por outro lado, a responsabilidade pelo estabelecimento dos critérios de avaliação é 

do poder concedente. Eventual reconhecimento de nulidade do critério estabelecido deve 

observar a boa-fé do concessionário, que não pode sofrer prejuízo em razão de eventual 

defeito constante do contrato de PPP475. 

 

3.5.6. Necessidade de clareza e objetividade na definição de critérios 

 

 70. Por fim, os critérios que influem na remuneração do concessionário devem ser 

claros, objetivos e previamente estabelecidos no contrato (e, antes disso, no edital para a 

licitação da PPP). Isso, aliás, foi expressamente previsto na Lei n. 11.079/2004 (artigos 5º, 

inciso VII, e 6º, parágrafo único). 

 Trata-se de questão de suma importância para o desenvolvimento de uma PPP. 

Como o parceiro privado desenvolve a atividade tendo como objetivo a obtenção da maior 

remuneração admissível, qualquer fator que influa no montante recebido deve ser previsto 

de forma que gere o menor número possível de discussões e questionamentos. Isso é 

essencial para a segurança jurídica das partes. 

 Também os procedimentos de fiscalização e controle devem ser abertos e públicos, 

permitindo-se o amplo acesso do parceiro privado a todas as informações pertinentes. A 

transparência na fiscalização é um fator decisivo para o sucesso de uma PPP. 

 

 

                                                 
475 Aplica-se analogicamente a previsão do parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/93. 



 

 

263

3.6. A QUESTÃO DA PRÉVIA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

 71. O artigo 7º, caput e parágrafo único, da Lei n. 11.079/2004, estabelece que a 

contraprestação da Administração Pública ao parceiro privado será obrigatoriamente 

precedida da disponibilização do serviço objeto da PPP, ficando facultada a possibilidade 

de serem efetuados pagamentos relativos a parcela fruível de serviço. 

 

3.6.1. Opção pelo financiamento privado na implantação das infraestruturas 

 

 72. A regra prevista no artigo 7º da Lei n. 11.079/2004 reflete uma opção do 

legislador no sentido de que a infraestrutura da PPP deve ser constituída exclusivamente 

com recursos obtidos pelo parceiro privado. A aplicação de recursos do parceiro público 

fica restrita a momento futuro, quando a infraestrutura – ou parcela fruível dela – já estiver 

disponível. Ou seja, a lei das PPP afastou o subsídio do parceiro público do investimento 

na constituição da infraestrutura relativa à parceria público-privada476. 

 Essa opção é coerente com os motivos que conduziram à edição da lei das PPP. 

Conforme mencionado acima, um dos objetivos pretendidos pela lei das PPP é o de fazer 

com que a iniciativa privada busque os financiamentos necessários à obtenção de recursos 

para a constituição das infraestruturas que são objeto desses contratos. Somente após a sua 

execução o concessionário passará a receber contraprestações do parceiro público. Com 

isso, a pressão financeira correspondente à execução das obras de infraestrutura é diluída 

ao longo do período de prestação do serviço, ficando a Administração dispensada de 

aplicar recursos enquanto o serviço não esteja efetivamente disponível. 

 Já o parceiro privado tem um importante incentivo para não atrasar a execução da 

infraestrutura, uma vez que a ausência de disponibilização do serviço impedirá a realização 

de contraprestações pelo parceiro público477. 

                                                 
476 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários..., p. 195. 
477 Segundo Fernando Vernalha Guimarães, um possível subproduto da previsão do artigo 7º da lei das PPP 
consiste na atribuição do risco de construção ao parceiro privado. Segundo o doutrinador: “Os riscos de 
qualidade no tocante à execução das obras serão absorvidos pelo próprio parceiro privado, encarregado de 
sua exploração subseqüente (a quem incumbirá valer-se da infra-estrutura à prestação dos serviços por 
período mínimo de 5 anos)” (Parceria..., p. 308-309). Na realidade, somente o fato de se atribuir ao parceiro 
privado a responsabilidade de manutenção da infraestrutura por um prazo longo já é um incentivo a que a 
infraestrutura seja bem executada, uma vez que, dessa forma, haverá menos gastos futuros. O risco de 
construção, portanto, independe da forma de financiamento adotada para a constituição da infraestrutura. Na 
realidade, o parceiro privado assume os riscos inerentes ao financiamento para a construção da infraestrutura. 
Isso significa que o parceiro privado deve providenciar os recursos necessários a fazer frente a todos os 
gastos prévios à disponibilização do serviço. 
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 Observe-se que esse mecanismo de financiamento adotado pela lei das PPP é 

diverso daquele que se aplica aos contratos de empreitada de obra pública e de prestação 

de serviço, para os quais o artigo 7º, § 3º, da Lei n. 8.666/93, veda que se inclua no objeto 

da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua execução478. No caso de uma 

PPP, o parceiro privado deve obter os financiamentos necessários à constituição da 

infraestrutura, uma vez que não receberá contraprestações do parceiro público nesse 

momento contratual. 

 73. Entretanto, a vedação legal à realização de contraprestações públicas 

previamente à disponibilização do serviço não significa que seja defeso ao parceiro privado 

obter financiamentos junto a instituições financeiras ou de fomento controladas pelo Poder 

Público. O artigo 7º da Lei n. 11.079/2004 não proíbe essa sistemática. É possível obter 

financiamentos junto a instituições controladas pelo Estado para a constituição da 

infraestrutura relacionada à PPP. A aplicação desses recursos, entretanto, ocorrerá 

mediante a forma de empréstimo (com a obrigação de devolução mediante aplicação de 

taxas de juros e de administração previamente estabelecidas), e não sob a roupagem de 

uma contraprestação propriamente dita. 

 74. Note-se que a constituição de uma infraestrutura sem o recebimento 

concomitante de contraprestação do parceiro público representa um fator de risco relevante 

ao parceiro privado. Eventuais dificuldades futuras no recebimento das contraprestações 

podem inviabilizar toda a engenharia financeira do projeto, levando o parceiro privado à 

ruína. Por isso é importante não só que o concessionário conte com um sistema forte de 

garantias, como também que esses mecanismos efetivamente funcionem na prática. 

Eventual insucesso de uma PPP derivado do não cumprimento das contraprestações 

assumidas pelo parceiro público pode minar a confiabilidade desse tipo de contrato frente à 

iniciativa privada. 

 

 

 

                                                 
478 O dispositivo tem a seguinte redação: “§ 3º. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 
financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica”. Esse dispositivo se 
relaciona também ao § 2º do mesmo artigo, que estabelece que uma licitação para execução de obras, 
serviços ou fornecimento só pode ser realizada se houver a previsão de recursos orçamentários que 
assegurem a realização dos pagamentos necessários: “§ 2º. As obras e os serviços somente poderão ser 
licitados quando: (...) III – houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo 
com o respectivo cronograma”. 
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3.6.2. Possibilidade de realização de certas transferências ao parceiro privado antes da 

disponibilização do serviço 

 

 75. A interpretação literal do artigo 7º da Lei n. 11.079/2004 conduziria ao 

entendimento de que o parceiro público não pode efetuar a transferência de nenhum direito 

ao parceiro privado antes da disponibilização do serviço objeto da PPP. Afinal, as 

modalidades de contraprestações públicas previstas no artigo 6º da lei das PPP, apesar de 

bastante amplas e variadas, recebem exatamente o mesmo tratamento pelo artigo 7º. 

 76. Com relação às contraprestações pecuniárias, o seu pagamento antes da 

disponibilização do serviço de fato contrariaria o artigo 7º da Lei n. 11.079/2004479. 

 Contudo, há certas situações em que a transferência de direitos ao parceiro privado 

pela Administração constitui verdadeiro pré-requisito para a viabilização da concessão. 

Normalmente, isso ocorre nos casos em que a PPP depende do uso de um bem público ou 

de direitos da Administração como meios para sua viabilização. Tal situação conduziria a 

um impasse: a transferência do bem ou direito se enquadra no conceito legal de 

“contraprestação pública” – e, assim, estaria vedada pelo artigo 7º da lei das PPP – mas a 

ausência de transferência ao parceiro privado impediria a própria disponibilização do 

serviço, o que inviabilizaria a PPP. 

 Para esses casos, é necessário estabelecer um critério que permita a transferência de 

bens e direitos previamente à disponibilização do serviço, mas sem tornar letra morta a 

previsão do artigo 7º da Lei n. 11.079/2004. 

 76.1. De acordo com Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, deve-se 

tomar a finalidade da transferência como critério para definir quais bens e direitos podem 

ser carreados ao parceiro privado antes da disponibilização do serviço480. 

 Se a transferência se destina a viabilizar tecnicamente a própria prestação do 

serviço objeto da PPP, não terá a natureza de contraprestação pública, sendo admissível a 

sua ocorrência antes da disponibilização do serviço. É o que ocorre, por exemplo, nas 

concessões de rodovias, em que se transfere à concessionária a gestão do trecho rodoviário 

concedido antes mesmo do início da prestação do serviço, a fim de que o parceiro privado 

possa dar início aos trabalhos necessários à futura disponibilização da utilidade aos 

                                                 
479 Nesse sentido, Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado apontam o seguinte: “As 
contraprestações pecuniárias, em qualquer caso, apenas podem ser pagas depois de disponibilizados os 
serviços” (Comentários..., p. 201). 
480 Comentários..., p. 196-197. 
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usuários. Evidentemente, se não houver essa transferência, o serviço não poderá ser 

prestado. 

 No mesmo sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto expõe o seguinte: 
Nas PPPs, porém, teremos sempre que distinguir entre o que é transferência de bens para viabilizar a 
implantação de uma infra-estrutura que suportará a prestação do serviço ou a atividade objeto 
principal da parceria, da transferência de bens a título de contrapartida econômica do parceiro 
público para o parceiro privado. 
No primeiro caso, estamos diante daquela situação de cessão de um bem – que segue sendo 
dominialmente público, ao menos no tocante ao domínio útil – para nele serem agregados bens 
reversíveis. No segundo caso, teremos uma alienação de bem público em pagamento de obrigações 
do Estado. Ainda na primeira hipótese, a transferência será do uso e eventualmente de algumas 
prerrogativas inerentes à propriedade, porém este bem, porquanto necessário à continuidade de um 
serviço público, será reversível. Na segunda, haverá transferência propriamente de domínio, feita a 
título não de viabilizar a prestação, mas como meio de pagamento481. 
 

 O mesmo entendimento é adotado por Fernando Vernalha Guimarães, para quem 

“providências de caráter instrumental à realização dos escopos da parceria (e ao 

cumprimento das obrigações pelo parceiro privado) incumbidas ao parceiro público não 

podem ser reconduzidas ao conceito de contraprestação para fins da exegese do art. 7º da 

Lei n. 11079/2004”482. 

 76.2. Por outro lado, se a prestação do serviço objeto da PPP for possível 

tecnicamente sem a transferência do bem ou direito ao parceiro privado, servindo esse bem 

ou direito como fonte de geração de receita para o concessionário, essa transferência será 

uma forma de contraprestação. Sua finalidade será a de remunerar o concessionário. 

Portanto, essa transferência não poderá ocorrer antes da disponibilização do serviço. Como 

exemplo, pode ser citada a transferência, ao concessionário, de terrenos lindeiros a uma 

concessão, a fim de que a sua exploração remunere o parceiro privado. 

 Note-se que o critério da finalidade da transferência é superior ao da reversibilidade 

do bem, também cogitado na interpretação do artigo 7º da Lei n. 11.079/2004. 

 Normalmente, os bens reversíveis são os necessários para viabilizar tecnicamente a 

prestação do serviço. Assim, sua atribuição ao parceiro privado não constituiria uma 

contraprestação. Poderia ocorrer antes da disponibilização do serviço. 

 Entretanto, é possível que determinados bens reversíveis sejam transferidos ao 

concessionário apenas para que este obtenha resultados a partir de sua exploração (tal 

como ocorre no exemplo dos terrenos lindeiros a uma concessão, acima mencionado, caso 

não haja propriamente a transferência da titularidade para o parceiro privado). O artigo 6º 

da lei das PPP admite que a transferência de direitos de titularidade da Administração seja 

                                                 
481 Bens..., p. 191. 
482 Parceria..., p. 310. 
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feita por tempo determinado. Nessa situação, as transferências integrarão a contraprestação 

pública e, assim, ficarão condicionadas à prévia disponibilização do serviço. 

 Portanto, o critério da reversibilidade dos bens ou direitos não permite uma 

definição precisa acerca da natureza jurídica da transferência de bens ao concessionário. O 

melhor critério proposto é o da finalidade da transferência, mediante o qual se deve 

verificar para que fim é necessária a transferência do bem ou direito de modo a se concluir 

pela regularidade de sua ocorrência antes da disponibilização do serviço. 

 

3.6.3. Distinção entre contraprestação pública e transferência de direitos ou bens para a 

obtenção de receitas marginais 

 

 77. É necessário ainda distinguir a contraprestação pública da transferência de 

direitos ao concessionário destinada à obtenção de receitas marginais. Essa distinção tem 

relevância prática uma vez que a transferência de bens relacionados à obtenção de receitas 

marginais pode ocorrer antes da disponibilização do serviço, o que é vedado às 

contraprestações públicas. Além disso, entende-se aqui que é possível o recebimento de 

receitas marginais nas parcerias público-privadas, não sendo essa possibilidade restrita às 

concessões comuns483. 

 77.1. Como regra geral, deve-se verificar a qualificação atribuída pelo contrato à 

transferência de direitos. Se for qualificada como uma transferência destinada à obtenção 

de receitas marginais, poderá ocorrer antes da disponibilização do serviço484. 

                                                 
483 Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado entendem que não é possível haver receitas marginais 
(por eles denominadas de receitas adicionais) nas concessões administrativas, por força do artigo 3º da Lei n. 
11.079/2004, que não indica o artigo 11 da Lei n. 8.987/95 entre os dispositivos aplicáveis às concessões 
administrativas. Entretanto, segundo eles, tais receitas deveriam ser cabíveis, uma vez que “do ponto de vista 
econômico, faz sentido, mesmo nessas concessões, separar as receitas adicionais, nos termos sugeridos, das 
obtidas com contraprestações públicas” (Comentários..., p. 201). Entende-se aqui, contudo, que é plenamente 
possível a previsão de receitas marginais nas concessões administrativas, sendo que elas podem inclusive 
permitir a redução das contraprestações estatais, em um modelo de compartilhamento dos seus resultados. 
Nesse caso, não haveria propriamente a promoção da modicidade tarifária prevista no artigo 11 da Lei n. 
8.987/95, uma vez que não há cobrança de tarifas nas concessões administrativas, mas ainda assim pode 
haver um compartilhamento de resultados entre os parceiros de uma PPP. Além disso, outros dispositivos da 
Lei n. 8.987/95 além daqueles expressamente mencionados no artigo 3º da Lei n. 11.079/2004 podem ser 
aplicados às concessões administrativas. No sentido aqui defendido, ao tratar das concessões administrativas, 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro chega à mesma conclusão aqui defendida, embora com base no inciso V do 
artigo 6º da Lei n. 11.079/2004: “Evidentemente, não há impedimento a que o concessionário receba recursos 
de outras fontes de receitas complementares, acessórias, alternativas ou decorrentes de projetos associados, 
até porque o inciso V do artigo 6º, ao falar em ‘outros meios admitidos em lei’, deixa claro que a indicação 
das formas de contraprestação não é taxativa” (Parcerias..., p. 153). 
484 Note-se que a obtenção de receitas marginais não necessariamente depende da prévia disponibilização do 
serviço. Não há obrigatoriamente uma relação com a utilização do objeto da PPP pelo Estado ou pelos 
usuários, uma vez que o aproveitamento de externalidades de uma concessão não se vincula de modo 



 

 

268

 A qualificação dada ao contrato, todavia, pode ser objeto de questionamento pelos 

interessados na PPP, bem como pelos órgãos de controle. Ademais, o contrato pode 

eventualmente não atribuir qualificação nenhuma. Disso deriva a necessidade de fixação de 

um critério para a distinção das situações. 

 A questão é de solução bastante difícil. 

 77.2. Segundo Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, o artigo 7º da Lei 

n. 11.079/2004 tem por finalidade impedir a percepção de receita relevante antes da 

disponibilização do serviço, de modo que o parceiro privado esteja permanentemente 

incentivado a disponibilizar o serviço o mais rapidamente possível. Isso significa que as 

distribuições de incentivos econômicos são, segundo eles, o fator que determina o 

tratamento de uma receita não pecuniária como receita marginal ou como contraprestação 

pública485. 

 Assim, se uma receita não interferir nos incentivos econômicos do parceiro privado 

– tendo relevância, por exemplo, somente depois de realizado o investimento ou 

disponibilizado o serviço, deverá ser considerada uma receita marginal. Afinal, é 

necessário assegurar a manutenção de incentivos econômicos para que o parceiro privado 

realize os investimentos e preste adequadamente o serviço objeto da PPP. 

 Os doutrinadores dão um exemplo para comprovar a possibilidade de outorga de 

direitos ao concessionário antes da disponibilização do serviço. Trata-se de uma PPP que 

tenha por objeto a disponibilização do serviço de irrigação em determinadas terras de 

propriedade do Estado, mas que serão exploradas por particulares, os quais assumirão a 

condição de usuários do parceiro privado. É útil que o Poder Público transfira ao 

concessionário os direitos que tem sobre essas terras antes mesmo da implementação do 

serviço. Isso porque, enquanto o parceiro privado toma as medidas necessárias para a 

disponibilização do serviço, poderá firmar contratos com os usuários para o uso das terras 

que serão futuramente irrigadas, sendo que os usuários também poderão se preparar para 

iniciar o cultivo assim que a estrutura de irrigação estiver pronta (observe-se que 

determinados cultivos levam anos para gerar alguma produção). 

 Concorda-se aqui com a conclusão dos doutrinadores de que é viável a 

transferência de certos bens e direitos ao concessionário antes da viabilização do serviço. 

Entretanto, ao contrário do que sustentam, não há uma relação necessária entre a forma de 

                                                                                                                                                    
necessário à prestação do serviço. Assim, em tese, há sentido econômico em permitir a obtenção de receitas 
marginais antes da disponibilização do serviço. 
485 Comentários..., p. 198-204. 
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remuneração e a distribuição de incentivos econômicos. O simples fato de o prestador 

receber direitos que lhe permita obter receitas significativas não retira dele o interesse em 

disponibilizar o serviço concedido. Note-se que o concessionário pode inclusive ser 

penalizado pelo atraso na disponibilização da atividade objeto da concessão, que é aquela 

destinada a satisfazer os interesses do Estado com a PPP. 

 77.3. É interessante notar que, em certas ocasiões, a transferência de um direito ao 

parceiro privado antes da disponibilização do serviço pode ser vantajosa ao Poder Público. 

Pode acarretar não só a eliminação de despesas do Estado com a manutenção de 

determinado bem, como também pode contribuir para a celeridade na disponibilização do 

serviço – fator que é passível de ter influência até mesmo sobre as contraprestações 

públicas (caso o contrato de PPP preveja uma redução de contraprestações pecuniárias à 

medida que o parceiro privado obtenha receitas com a exploração do empreendimento). 

 Portanto, é plenamente justificável a atribuição de determinados bens e direitos do 

Estado ao parceiro privado antes da disponibilização do serviço objeto da PPP. Deve-se 

fazer uma interpretação inteligente do artigo 7º da Lei n. 11.079/2004. Certas 

transferências não deverão ficar condicionadas à disponibilização. Caberá ao parceiro 

público instituir mecanismos que garantam que o concessionário disponibilize o serviço 

dentro do prazo estabelecido, ainda que ele já esteja obtendo alguma remuneração antes 

disso. 

 Nesse sentido, Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado destacam ser 

imprescindível haver certa flexibilidade na definição dos projetos de PPP. Segundo eles: 
O importante, nesse ponto, é assegurar a flexibilidade necessária para a modelagem dos projetos. 
Não se deve adotar uma interpretação do dispositivo que leve o Poder Público a adotar soluções 
econômicas prejudiciais ao sucesso do projeto apenas para atender a interpretações conservadoras da 
lei. Em muitos casos a espera pela transferência de bens e direitos leva a um encarecimento do 
serviço, sem criar qualquer incentivo adicional ao cumprimento das obrigações do concessionário – 
o que é prejudicial ao interesse público. 

 

 Ou seja, a definição dos direitos que podem ou não ser transferidos ao parceiro 

privado antes da disponibilização do serviço é refratária a interpretações absolutizantes. 

Cada caso concreto demandará um esforço de interpretação a fim de se concluir se a 

transferência estará ou não vinculada à disponibilização do serviço. 

 O que se pode concluir é que: (i) as contraprestações pecuniárias só podem ocorrer 

depois da disponibilização do serviço; (ii) bens e direitos podem ser transferidos ao 

parceiro privado antes da disponibilização do serviço se forem imprescindíveis 

tecnicamente à execução do empreendimento ou se não retirarem do concessionário o 
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incentivo econômico à disponibilização do serviço. A elaboração de maiores 

generalizações não é recomendável nesta seara, sob pena de se inviabilizar 

empreendimentos de PPP que, mesmo envolvendo a transferência de bens e direitos 

previamente à disponibilização do serviço, não contrariarão o objetivo buscado com o 

artigo 7º da Lei n. 11.079/2004. 

 

3.6.4. A caracterização de “parcela fruível” do serviço 

 

 78. O parágrafo único do artigo 7º da Lei n. 11.079/2004 autoriza a previsão de 

contraprestações do parceiro público ao privado nos casos em que parcela fruível do 

serviço já estiver disponibilizada. 

 78.1. Por “parcela fruível”, deve-se entender aquela que efetivamente proporcione 

uma utilidade econômica aos usuários. Não é, portanto, qualquer parcela do 

empreendimento que poderá justificar a realização de uma contraprestação pública. 

 Assim, por exemplo, a disponibilização de um trecho rodoviário efetivamente 

fruível (ou seja, que apresente utilidade aos usuários) poderá justificar a realização de 

contraprestações públicas. Já se o trecho rodoviário em questão isoladamente não 

proporcionar uma utilidade efetiva (por ligar localidades inóspitas), não se tratará de uma 

parcela fruível para fins de aplicação do parágrafo único do artigo 7º da Lei n. 

11.079/2004. 

 78.2. Além disso, o volume da contraprestação em virtude da disponibilização de 

uma parcela fruível não poderá servir de meio para tornar letra morta o caput do artigo 7º 

da Lei n. 11.079/2004. Uma contraprestação muito elevada em virtude da disponibilização 

de uma parcela ínfima do serviço não deve ser considerada legal. Existirá sempre uma 

dificuldade prática, na medida em que não há parâmetros objetivos para se aferir a 

relevância da contraprestação. Mas a questão deverá levar em conta a distribuição de 

incentivos econômicos, tal como ocorre na definição da possibilidade de se promover uma 

contraprestação antes da disponibilização do serviço. 

 

3.7. A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS REAJUSTES 

 

 79. O artigo 5º, § 1º, da Lei n. 11.079/2004, prevê ainda que os contratos de PPP 

podem conter cláusula que estabeleça a atualização automática da contraprestação 
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assumida pelo parceiro público, baseada em índices ou fórmulas matemáticas de reajuste, 

sem a necessidade de homologação pela Administração. 

 Trata-se de mecanismo destinado a agilizar o reajuste das contraprestações 

públicas. 

 Conforme já tratado no Capítulo II, o reajuste é um procedimento simples em que 

determinado valor é alterado de acordo com a aplicação de critérios pré-definidos, a fim de 

fazer frente ao efeito corrosivo da inflação. Não constitui propriamente um aumento de 

valor, mas mera atualização – o que o diferencia da revisão contratual. 

 Sendo assim, as discussões admissíveis no âmbito de um procedimento de reajuste 

são muito limitadas. Resumem-se à verificação da correção do cálculo apresentado pelo 

concessionário. Qualquer outro fator é irrelevante nessa seara, devendo ser discutida em 

procedimento administrativo de revisão. 

 80. O § 1º do artigo 5º da Lei n. 11.079/2004 limita-se a estabelecer a possibilidade 

de o reajuste da contraprestação pública ocorrer mesmo nos casos em que o parceiro 

público não se manifeste no prazo de quinze dias acerca da fatura apresentada pelo 

parceiro privado. A lei institui, portanto, um efeito positivo ao silêncio da Administração – 

o que já foi objeto de análise no âmbito do Capítulo II. A atribuição de efeitos positivos ao 

silêncio do Estado, aliás, não representa nenhuma novidade, além de contar com amplo 

respaldo doutrinário, conforme demonstrado naquele capítulo. 

 Portanto, em uma PPP, caso haja previsão contratual, sempre que for atingido o 

momento previsto em contrato para a aplicação do reajuste da contraprestação assumida 

pela Administração, bastará que o parceiro privado apresente a fatura ao parceiro público, 

com a incidência do reajuste. Se a Administração não expuser eventuais razões de 

discordância no prazo de quinze dias, o reajuste deverá ser integralmente pago. 

 Caso o parceiro público, entretanto, exponha eventuais razões de discordância no 

prazo de quinze dias, o reajuste não poderá ser cobrado. Instaura-se, então, um 

procedimento administrativo em que o concessionário poderá se manifestar acerca dos 

motivos de discordância apresentados pela Administração. Obviamente, os fundamentos de 

recusa deduzidos pelo parceiro público deverão se restringir às matérias que podem ser 

discutidas no procedimento de reajuste. Questões relacionadas a possível revisão do 

contrato de PPP deverão ser discutidas na via própria. Eventual impertinência das razões 

invocadas pela Administração para a recusa de aplicação do reajuste poderá ser objeto de 

impugnação judicial e, caso declaradas indevidas, darão direito a indenização ao 

concessionário – o que poderá se fazer por meio de reequilíbrio contratual. 
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 Entende-se aqui que é possível que a Administração se oponha ao reajuste mesmo 

depois do prazo de quinze dias contados do recebimento da fatura, desde que respeitado o 

prazo prescricional. Nesse caso, contudo, a decisão da Administração não deverá ser 

aplicada de imediato. Deverá ter eficácia somente após o encerramento definitivo do 

processo administrativo destinado à verificação do cálculo, do qual o parceiro privado 

deverá ter a oportunidade de participar ativamente. A suspensão imediata da aplicação de 

um reajuste poderia gerar uma insegurança que não se coaduna com as parcerias público-

privadas. 

 

4. AS GARANTIAS PRESTADAS AO PARCEIRO PRIVADO 

 

 81. O exame detalhado e aprofundado das garantias previstas na lei das PPP não é 

objeto do presente estudo. Examina-se aqui a variedade dos modos de viabilização de 

concessões mediante diversas formas de remuneração do prestador do serviço de interesse 

coletivo. As garantias que podem ser concedidas pelo Poder Público constituem assunto à 

parte – que, por sua extensão e detalhamento, justificariam inclusive um estudo específico 

em separado. 

 Entretanto, as garantias que podem ser prestadas pelo poder concedente guardam 

relação com a remuneração do concessionário, uma vez que constituem mecanismos 

voltados a satisfazer o prestador em caso de inadimplência no pagamento das 

contraprestações públicas. Assim, passa-se a examinar algumas das principais questões 

relacionadas às garantias que podem ser ofertadas pelo poder concedente no âmbito de 

contratos de parcerias público-privadas. 

 

4.1. PREOCUPAÇÃO COM O FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 82. Conforme já demonstrado, as parcerias público-privadas constituem um 

mecanismo em que o parceiro privado deve providenciar os recursos financeiros 

necessários à constituição da infraestrutura. As contraprestações públicas somente serão 

pagas a partir do momento em que o serviço, ou parcela fruível deste, estiver à disposição 

dos usuários. 

 Esse mecanismo provoca um aumento do risco assumido pelo parceiro privado. 

Reitere-se que em muitas situações a opção pelos modelos da concessão patrocinada ou 

administrativa deriva justamente da constatação de que as demais fontes de remuneração 
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do prestador não seriam suficientes para custear a prestação do serviço. Assim, eventual 

inadimplemento do parceiro público poderá ocasionar sérios prejuízos não só ao parceiro 

privado, como também ao desempenho do serviço objeto da parceria. Afinal, é importante 

que o empreendimento apresente um fluxo financeiro que possibilite ao concessionário (i) 

prestar adequadamente o serviço e (ii) honrar com as obrigações assumidas perante os 

agentes financiadores. 

 83. Por conta disso, o artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 estabelece que as 

contraprestações pecuniárias assumidas pelo parceiro público podem ser garantidas 

mediante diversos mecanismos. 

 O objetivo da norma é bastante claro. Trata-se de fortalecer a segurança jurídica dos 

contratos de PPP, por meio da criação de um sistema de garantias ao concessionário. 

Ultrapassa-se a sistemática tradicional em que as garantias eram vocacionadas a acautelar 

apenas a Administração Pública, instituindo-se um mecanismo de reciprocidade das 

garantias. Com isso, reduzem-se os custos transacionais do concessionário, o que não só 

torna a PPP mais atrativa aos investimentos privados, como também cria condições para a 

elaboração de propostas mais vantajosas ao Poder Público e aos usuários. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o sistema de garantias ao parceiro privado é identificada com a “proteção 

ao conjunto da sociedade”486. 

 Além disso, não se trata de uma peculiaridade do direito brasileiro. Toda PPP 

envolve uma ponderação de riscos quanto ao seu financiamento. Conforme destaca Nazaré 

da Costa Cabral, “o modo como se financia uma PPP pode interferir no risco do projecto. 

Na verdade, nos mercados incompletos de protecção contra o risco, os riscos do projecto 

ficam largamente dependentes no modo como esse risco é repercutido”487. 

 

4.2. A QUESTÃO DA OBRIGATORIEDADE NA INSTITUIÇÃO DE GARANTIAS AO 

PARCEIRO PRIVADO 

 

 84. A primeira discussão diz respeito à obrigatoriedade de se instituir garantias em 

favor do parceiro privado. 

 Note-se que o artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 utiliza o vocábulo “poderão”. 

Estabelece que as obrigações pecuniárias assumidas pela Administração poderão ser 

garantidas mediante os mecanismos previstos nos incisos que se seguem. 

                                                 
486 OLIVEIRA, Fernão Justen. Parceria..., p. 194. 
487 As Parcerias Público-Privadas. Coimbra: Almedina, 2009, p. 89. 
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 Uma das interpretações possíveis seria a de que o parceiro público sempre deve 

prever uma garantia ao parceiro privado quando assumir obrigações pecuniárias, sendo 

que, para tanto, pode escolher um dos mecanismos de garantia previstos em lei. A 

liberdade do poder concedente diria respeito apenas à escolha da sistemática de garantia, e 

não quanto ao fato de haver ou não alguma garantia ao concessionário. 

 Entretanto, a melhor interpretação é a de que o parceiro público não é obrigado a 

prever garantias ao parceiro privado. 

 Note-se que a prestação de uma garantia pode envolver custos ao parceiro público, 

os quais devem ser considerados ao se instituir uma PPP. Por outro lado, normalmente a 

concessão de uma garantia incorporará maior segurança jurídica à parceria, o que reduz os 

custos transacionais e amplia a competitividade do processo licitatório. Diante dessas 

circunstâncias, entende-se aqui que a Administração deve ponderar os benefícios que 

seriam proporcionados pela concessão de uma garantia ao parceiro privado. Em certos 

casos, a concessão de uma garantia será a melhor opção. Em outros casos – por exemplo, 

em que a contraprestação pública não representar parcela tão relevante do total de 

remuneração percebida pelo concessionário – a Administração poderá adotar entendimento 

diverso. Mas a decisão por oferecer uma garantia é relacionada com os estudos feitos pelo 

poder concedente. Não se trata de uma determinação legal impositiva488. 

 85. A respeito dessa questão, Luiz Alberto Blanchet faz uma interessante 

observação. Segundo o doutrinador, em certas parcerias, os compromissos de 

contraprestação assumidos pelo parceiro público podem ser tão relevantes que, se não 

houver nenhum mecanismo de garantia ao parceiro privado, a única solução possível seria 

a inclusão, pelos interessados, de um sobrepreço nas suas propostas “a fim de evitar 

prováveis perdas futuras caso a Administração venha a não honrar seus compromissos”489. 

Nesses casos, ainda segundo o doutrinador, a instituição de uma garantia assumiria o 

caráter de um dever jurídico da Administração. 

 Esse raciocínio, embora um pouco diverso daquele defendido aqui, é coerente com 

o exposto acima. A concessão de garantia pelo parceiro público tem o efeito econômico de 

reduzir os custos de transação. Desse modo, ainda que não haja propriamente um dever 

jurídico de se oferecer garantias ao parceiro privado, em certos casos esta será a alternativa 

                                                 
488 Nesse sentido: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria..., p. 501-502. 
489 Parcerias Público-Privadas: comentários à Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Curitiba: Juruá, 2008, 
p. 50. 
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ótima, uma vez que possibilitará arranjos mais eficientes, que poderão inclusive depender 

de um volume menor de recursos públicos para sua viabilização. 

 

4.3. O ÂMBITO DE OFERECIMENTO DE GARANTIAS PELO PARCEIRO PÚBLICO 

 

 86. O artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 prevê o oferecimento de garantias somente 

em relação às obrigações pecuniárias assumidas pela Administração. Isso poderia levar ao 

entendimento de que obrigações não-pecuniárias não poderiam ser acompanhadas do 

oferecimento de nenhuma garantia pelo parceiro público. 

 Entretanto, esse entendimento não é o mais acertado. 

 86.1. Em primeiro lugar, a classificação das contraprestações públicas em 

pecuniárias e não-pecuniárias não é pacífica. Chega-se a defender que qualquer 

contraprestação pública tem natureza pecuniária, no sentido de que todas elas têm valor 

econômico que poderia ser traduzido em pecúnia. Uma decorrência lógica desse 

entendimento seria admitir o oferecimento de garantias pela assunção de qualquer 

contraprestação pelo parceiro público. 

 Entretanto, mesmo a aceitação da classificação das contraprestações públicas em 

pecuniárias e não pecuniárias é compatível com o entendimento de que todas elas podem 

ser acompanhadas de mecanismos de garantia pela Administração. O critério que deve ser 

examinado diz respeito não à natureza da contraprestação (pecuniária ou não), mas aos 

riscos que existem para o parceiro privado. Sempre que houver um risco ao parceiro 

privado, será cabível, em tese, a instituição de uma garantia em seu favor, pouco 

importando se esse risco é relacionado a uma contraprestação pecuniária ou não 

pecuniária. 

 Conforme já exposto, as obrigações pecuniárias só podem ser pagas pela 

Administração após a disponibilização do serviço ou parcela fruível deste. Entretanto, o 

mesmo pode ocorrer em relação a algumas contraprestações não pecuniárias. Isso significa 

que, nesses casos, o parceiro privado pode ser surpreendido pela não disponibilização 

efetiva da contraprestação não pecuniária. Se há um risco para o parceiro privado, ainda 

que não relacionado a uma contraprestação pecuniária, ele pode ser objeto da instituição de 

uma garantia pelo poder concedente. 

 Imagine-se a hipótese de o parceiro público ter assumido a obrigação de outorgar 

ao parceiro privado direitos que detenha sobre determinados bens públicos dominicais a 

fim de que o concessionário os explorasse e, assim, obtivesse o proveito econômico que 
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justificou a sua disputa pelo contrato de PPP. O inadimplemento dessa obrigação pelo 

parceiro público poderia frustrar todas as expectativas legitimamente detidas pelo 

concessionário. Essa hipótese demonstra a plena viabilidade de se prestar garantias 

relacionadas a uma contraprestação não pecuniária. Note-se que a solução de se extinguir a 

concessão em função do inadimplemento da Administração, além de mais drástica, pode 

até mesmo consolidar os prejuízos sofridos pelo concessionário, principalmente se ele já 

empreendeu vultosos recursos (e assumiu pesados financiamentos) com vistas a 

disponibilizar o serviço antes do recebimento de qualquer contraprestação pelo parceiro 

público. 

 Além disso, é possível que a contraprestação não pecuniária de uma concessão 

específica seja bem mais relevante em termos econômicos ao parceiro privado do que a 

pecuniária. Não há motivo para se restringir a concessão de garantias apenas às 

contraprestações pecuniárias. 

 86.2. Outro fator importante a ser destacado é que a possibilidade de instituição de 

garantias não foi criada originariamente pelo artigo 8º da Lei n. 11.079/2004. Esse 

dispositivo, na realidade, tem um caráter declaratório, ou seja, esclarece que é possível ao 

parceiro público instituir garantias ao parceiro privado490. Isso não era comum nas 

concessões, possivelmente porque a aplicação de recursos públicos era vista anteriormente 

como uma alternativa meramente excepcional. Mas, mesmo antes da edição da lei das PPP, 

o Poder Público poderia instituir garantias ao concessionário relacionadas com o possível 

inadimplemento de determinadas obrigações assumidas pela Administração. 

 A Lei n. 11.079/2004 não procura restringir a prestação de garantias pela 

Administração. Assim, o melhor entendimento é o de que também as contraprestações não 

pecuniárias podem ser abrangidas por garantias concedidas pelo parceiro público. 

 

4.4. AS MODALIDADES DE GARANTIAS PREVISTAS NA LEI N. 11.079/2004 

 

 87. O artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 prevê cinco formas de se garantir 

contraprestações assumidas pelo parceiro público. 

 88. Os mecanismos previstos no dispositivo apresentam naturezas bastante distintas 

entre si. 

                                                 
490 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parcerias..., p. 501. 
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 Alguns deles – tais como os fundos garantidores e empresas estatais com essa 

mesma finalidade, bem como as garantias prestadas por companhias seguradoras, 

instituições financeiras ou órgãos internacionais – correspondem a uma concessão de 

garantias no sentido civilista. Apresentam a natureza jurídica de um contrato ou obrigação 

acessória destinado a instituir um mecanismo a ser acionado em caso de inadimplemento 

do parceiro público. 

 Já os demais mecanismos previstos no artigo 8º da lei das PPP – fundos especiais e 

vinculação de receitas – não constituem propriamente garantias a serem acionadas em caso 

de inadimplemento da Administração. O sentido dos mecanismos previstos nos incisos I e 

II do artigo 8º é, sobretudo, de ordem orçamentária. Destinam-se a impedir que os 

montantes arrecadados pelo Estado como receita vinculada sejam utilizados para fazer 

frente a outras despesas que não aquelas previstas no contrato da PPP. 

 Por conta de suas distintas naturezas, os mecanismos previstos no artigo 8º da Lei 

n. 11.079/2004 terão efeitos diversos em termos de redução dos custos de transação do 

parceiro privado. Após concluir pela vantajosidade em haver a concessão de uma garantia, 

caberá à Administração definir as garantias mais adequadas ao caso concreto. É possível 

inclusive que o parceiro público institua mais de um mecanismo de garantia, combinando-

os da forma que considerar mais eficiente, bem como podem ser adotadas outras formas de 

garantia, uma vez que o rol do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 é meramente 

exemplificativo. 

 Passa-se agora a tratar das cinco modalidades de garantia previstas no dispositivo. 

Serão examinadas apenas as suas principais características, tendo em vista as limitações do 

objeto do presente estudo. 

 

4.4.1. Vinculação de receitas 

 

 89. A vinculação de receitas pela Administração não tem a natureza de uma 

garantia no sentido civilista, uma vez que não se constitui em um negócio jurídico 

assessório destinado a garantir o principal. Vale dizer, se houver o inadimplemento do 

parceiro público, o fato de existir uma vinculação de receitas não dará ao parceiro privado 

uma garantia a ser acionada a fim de receber a contraprestação devida. 

 Assim, o parceiro privado ao qual se concedeu como garantia apenas a vinculação 

de determinadas receitas terá o direito somente de exigir que aquela receita, se realizada, 

não deva ser utilizada para fins diversos do pagamento da contraprestação assumida pelo 
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parceiro público, nos termos em que foi instituída a vinculação. A vinculação de receitas 

cria muito mais um incentivo do que uma obrigação de execução da despesa491. 

 89.1. Essa questão deve ser sopesada pelo parceiro privado. Isso porque é 

relativamente frequente que recursos arrecadados com uma finalidade acabem sendo 

destinados a outras situações. O produto da arrecadação da CIDE/Combustível, por 

exemplo, que deveria ter as destinações previstas no artigo 1º da Lei n. 10.336/2001, está 

em grande parte entesourado, indisponível para gasto na forma prevista pela lei, conforme 

destacam Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado492. 

 Mesmo as despesas obrigatórias podem não ser executadas na prática, seja por 

incapacidade do órgão executor, seja em razão dos limites impostos pelo decreto previsto 

no artigo 8º da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) – muito 

embora o artigo 9º, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tenha previsto que as despesas 

constitucionais obrigatórias não estariam sujeitas a limitação. 

 O inciso I do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 estabelece que a vinculação de 

receitas deve observar o inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal. Esse dispositivo 

veda a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, com algumas 

ressalvas que não são pertinentes ao presente estudo493. Portanto, a vinculação de receitas a 

que se refere o artigo 8º, inciso I, da Lei n. 11.079/2004 não pode envolver receitas obtidas 

por meio da arrecadação especificamente de impostos. A vinculação de receitas como 

garantia em uma PPP somente poderá envolver recursos obtidos por outras formas que não 

a derivada de impostos. Por se tratar de uma regra restritiva, o inciso IV do artigo 167 da 

Constituição Federal não pode ser interpretado ampliativamente. Outros tipos de tributos 

podem ter suas receitas vinculadas à prestação de garantia pelo parceiro público em uma 

PPP. Segundo Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, “todas as demais receitas 

poderão ser oferecidas em garantia, exceto aquelas que já tenham uma destinação legal 

específica, como, em regra, taxas e contribuições sociais ou de intervenção no domínio 

econômico”494. 

                                                 
491 RIBEIRO, Mauricio Portugal. PRADO, Lucas Navarro. Comentários..., p. 224. 
492 Comentários..., p. 221. 
493 O dispositivo constitucional permite a vinculação de receitas de impostos em algumas situações 
específicas. São elas: (i) repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 
159 da Constituição Federal; (ii) destinação de recursos para as ações e serviços públicos da saúde, 
manutenção e desenvolvimento do ensino e realização das atividades da administração tributária, e (iii) 
prestação de garantias a operações de crédito por antecipação de receita (artigos 165, § 8º e 167, § 4º, da 
Constituição Federal).  
494 Comentários..., p. 219. 
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 89.2. Note-se que, no Brasil, vige o princípio da não-vinculação de receitas, pelo 

qual se pretende conferir certa margem de liberdade à Administração Pública para atender 

às despesas conforme as necessidades. Entretanto, esse princípio se aplica às receitas 

derivadas de impostos. Certas receitas podem ser vinculadas – tal como ocorre com as 

taxas, que se relacionam à prestação de serviços públicos ou ao exercício do poder de 

polícia. Assim, a correta compreensão dos limites do princípio da não-vinculação de 

receitas impede a adoção de entendimentos equivocados, que seriam contrários à 

vinculação de receitas como garantia em uma PPP. 

 Além disso, chegou-se a levantar o argumento da impenhorabilidade dos bens 

públicos como objeção à vinculação de receitas para garantir a contraprestação pública em 

uma PPP495. Entretanto, tal fundamento não tem o condão de afastar a possibilidade 

instituída pelo inciso I do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004. Se o argumento da 

impenhorabilidade tivesse esse efeito, toda vinculação de receitas seria impossível, 

inclusive aquelas constitucionalmente asseguradas. Assim, é compatível com a 

Constituição o endereçamento de receitas ao pagamento de obrigações vincendas pela 

Administração. 

 A vinculação de receitas, na realidade, é um procedimento bastante comum. É o 

que ocorre, por exemplo, com a CIDE/Combustível, acima mencionada. 

 89.3. Entende-se aqui, portanto, que a vinculação de receitas é um mecanismo 

válido, mas não oferece propriamente uma garantia a ser acionada pelo parceiro privado. O 

risco derivado do inadimplemento poderá se refletir na proposta do concessionário e, 

dependendo do seu impacto concreto, a vinculação de receitas não será o mecanismo de 

garantia ideal a ser utilizado pela Administração. 

 

4.4.2. Instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei 

 

 90. O inciso II do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 prevê a possibilidade de 

concessão de garantia por meio da instituição ou utilização de fundos especiais previstos 

em lei. 

                                                 
495 Nesse sentido, Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira defende que “o processo de execução da Fazenda Pública é 
o previsto no art. 100 da Carta de 1988, goste-se dele ou não, processo que ao fim e ao cabo incluirá a 
expedição de ofício requisitório, para a inclusão, no orçamento da pessoa pública em questão, das verbas 
necessárias ao pagamento devido. Não se pode constitucionalmente falar em prestação de garantia de 
vinculação de receita pública, como se se tratasse da prestação de garantia por pessoa privada, sujeita ao 
processo de satisfação forçada de crédito estabelecido pelo Código de Processo Civil” (Parcerias Público-
Privadas: aspectos constitucionais. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 175-176). 
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 Esses fundos podem ser denominados de “fundos de destinação”, em oposição aos 

“fundos de participação” (como o fundo de participação dos municípios) mencionados 

entre os artigos 157 e 162 da Constituição Federal. Os fundos de destinação envolvem a 

aplicação de recursos que são destinados a uma finalidade específica previamente definida. 

 Na realidade, os fundos especiais com a finalidade ora examinada consistem em 

uma hipótese qualificada de vinculação de receitas. Podem ser considerados uma hipótese 

de alocação legal de recursos orçamentários do Estado, funcionando como afetação de 

certas receitas a objetivos previamente definidos, só que com a qualificação derivada da 

utilização de um fundo. Diante disso, os fundos especiais, tal como a vinculação de 

receitas, não consistem tecnicamente em uma garantia específica ao parceiro privado, 

dentro da noção civilista de garantia acima exposta. Por isso, dependendo das 

peculiaridades e dos riscos envolvidos em cada caso, a utilização de fundos especiais pode 

não ser a solução adequada para reduzir os custos transacionais e atribuir maior garantia ao 

parceiro privado. A eleição da hipótese concreta de garantia terá efeitos concretos na 

elaboração das propostas pelos licitantes, uma vez que tem impacto sobre os riscos e, 

consequentemente, sobre a expectativa de remuneração. 

 90.1. As objeções levantadas em relação à constitucionalidade dos fundos especiais 

como mecanismo de garantia496 podem ser rebatidas pelos mesmos motivos expostos 

acima a propósito da vinculação de receitas. Trata-se de um mecanismo viável destinado a 

dar maior segurança ao parceiro privado. A concessão de garantias não é vedada aos 

fundos. 

 90.2. A figura do fundo especial é definida pelo artigo 71 da Lei n. 4.320/64 como 

sendo o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de 

determinados objetivos ou serviços. Sua instituição deve ocorrer por lei, conforme 

preveem os artigos 73 e 74 da Lei n. 4.320/64. A lei instituidora deve definir as normas de 

controle, prestação e tomada de contas. 

 Segundo Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, o fundo especial 

poderá prestar apenas garantias pessoais, nos termos da lei instituidora, e não garantias 

reais. Como os fundos especiais previstos no inciso II do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 

não têm personalidade jurídica, os bens eventualmente alocados junto a esses fundos 

continuam a pertencer ao ente instituidor e, portanto, por serem bens públicos, submetem-

se aos princípios da inalienabilidade e impenhorabilidade497. 

                                                 
496 V., por todos: FERREIRA, Luiz Tarcísio Teixeira. Parcerias..., p. 176-179. 
497 Comentários..., p. 228. 
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 Note-se que é possível que um fundo criado por um ente de Federação sirva como 

garantia em favor de outro ente federativo. 

 

4.4.3. Contratação de seguro-garantia com companhias seguradoras não controladas pelo 

Poder Público 

 

 91. O inciso III do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 prevê como modalidade de 

garantia a contratação de seguro-garantia com companhias seguradoras que não sejam 

controladas pelo Poder Público. 

 O seguro-garantia é uma espécie de seguro, contratado em favor de certo 

beneficiário, que é indicado em apólice, destinado a garantir obrigações que devem ser 

executadas pelo segurado. Trata-se de uma modalidade de seguro utilizado com bastante 

frequência para garantia da própria Administração – tal como preveem, por exemplo, os 

artigos 6º, inciso VI, e 56, § 1º, inciso II, da Lei n. 8.666/93. A lei de PPP, entretanto, 

prevê a aplicação dessa figura como forma de garantia do concessionário em caso de 

inadimplemento do parceiro privado. 

 O seguro-garantia representa uma garantia propriamente dita, que pode ser 

acionada pelo parceiro privado em caso de inadimplemento do parceiro público. 

Entretanto, não se sabe se essa figura será utilizada na prática como forma de garantia do 

parceiro privado. Sua principal dificuldade consiste justamente nas circunstâncias que 

ensejaram as previsões do artigo 8º da lei das PPP. Como foi justamente a insegurança 

jurídica derivada da inadimplência do Poder Público que conduziu à previsão legal da 

concessão de garantias pelo parceiro público, talvez seja difícil que uma companhia 

seguradora aceite assumir o risco de garantir uma prestação assumida pela Administração. 

Afinal, tendo em vista que o risco de inadimplemento do Estado é considerado alto, ainda 

mais considerando-se que um contrato de PPP pode ter grande duração, de até trinta e 

cinco anos, as companhias seguradoras podem se recusar a assumi-lo, ou poderão cobrar 

um preço muito elevado para tanto. Tal circunstância pode inviabilizar na prática essa 

figura, ou ao menos reduzir bastante a sua adoção. Assim, o parceiro público poderá 

utilizar mecanismos para reduzir o custo financeiro desse tipo de operação – como, por 

exemplo, a utilização de um fundo garantidor com a finalidade de conceder uma contra-
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garantia à companhia seguradora. Essa possibilidade foi prevista no artigo 23, § 1º, do 

Regulamento do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP498. 

 De todo modo, é importante destacar que existem instituições especializadas em 

seguros contra riscos políticos, tais como a MIGA – Multilateral Investment Guarantee 

Agency e a OPIC – Overseas Private Investment Corporation499. 

 

4.4.4. Garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras não 

controladas pelo Poder Público 

 

 92. Também os organismos internacionais e instituições financeiras não controladas 

pelo Poder Público podem prestar garantias ao parceiro privado. É a hipótese prevista no 

inciso IV do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004. 

 Trata-se de garantia semelhante ao seguro-garantia previsto no inciso III do artigo 

8º. O que diferencia as hipóteses é a natureza do ente garantidor – que, no caso do inciso 

III, será uma companhia seguradora não controlada pelo Poder Público, enquanto que na 

hipótese do inciso IV, será um organismo internacional ou uma instituição financeira não 

controlada pelo Poder Público. 

 Devido ao elevado risco que representa a garantia de uma prestação assumida pela 

Administração, o parceiro público poderá utilizar mecanismos para reduzir o custo 

financeiro desse tipo de operação. Também se aplica aqui a possibilidade de utilização do 

fundo garantidor com a finalidade de conceder uma contra-garantia à instituição financeira 

ou organismo multilateral – como prevê o artigo 23, § 1º, do Regulamento do Fundo 

Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP, acima mencionado. 

 A concessão de garantias por instituições financeiras ou organismos multilaterais 

certamente envolverá a cobrança de taxas que justifiquem a assunção de riscos. Assim, a 

utilização desses mecanismos deve envolver sempre uma análise de custo-benefício, 

levando em conta a efetiva redução do preço cobrado pelo parceiro privado por conta da 

garantia concedida. 

 

 

                                                 
498 O dispositivo tem a seguinte redação: “O FGP poderá ainda prestar contra-garantias a instituições 
financeiras, seguradoras e organismos multilaterais que garantirem as obrigações dos cotistas em contratos de 
parcerias público-privadas”. 
499 ENEI, José Virgílio Lopes. Project Finance: financiamento com foco em empreendimentos (parcerias 
público-privadas, leverage buy-outs e outras figuras afins). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 332-333. 
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4.4.5. Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para esta 

finalidade 

 

 93. O inciso V do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 prevê a possibilidade de criação 

de um fundo garantidor ou empresa estatal especialmente para a concessão de garantia ao 

parceiro privado em contratos de PPP. 

 Neste caso, as empresas estatais e os fundos garantidores terão funcionamento 

semelhante. Eventuais diferenças serão relativas a aspectos estruturais ou gerenciais. 

 Note-se que os fundos garantidores terão personalidade jurídica, diferentemente dos 

fundos especiais previstos no inciso II do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004. É por isso, aliás, 

que a figura dos fundos garantidores foi prevista em outro inciso, juntamente às empresas 

estatais. A característica comum entre os fundos garantidores e as empresas estatais reside 

justamente no fato de ambos serem dotados de personalidade jurídica500. 

 Além disso, a criação de um fundo garantidor só faz sentido se ele tiver 

personalidade jurídica de direito privado – a exemplo do Fundo Garantidor das Parcerias 

Público-Privadas – FGP, previsto entre os artigos 16 e 21 da Lei n. 11.079/2004. Somente 

dessa forma se atinge o objetivo de propiciar maior segurança jurídica ao parceiro privado. 

 O patrimônio do fundo garantidor poderá ser integralizado pelas pessoas políticas e 

também pelas entidades administrativas que lhe sejam vinculadas. A ideia é que as pessoas 

cujas contraprestações serão garantidas pelo fundo garantidor subscrevam o patrimônio do 

fundo. Esse patrimônio pode ser composto de bens e direitos aplicados pela pessoa política 

e pelos demais entes administrativos, bem como pela integralização de cotas e pelos 

rendimentos que decorrerem de sua administração. 

 Com relação à aplicação de bens, em princípio apenas os bens públicos dominicais 

poderão ser transferidos pela pessoa política ao patrimônio do fundo garantidor. Isso 

porque sobre eles não há nenhuma proibição de alienação, justamente pelo fato de não 

serem afetados. Os demais bens públicos, por terem a característica da inalienabilidade, só 

poderão ser transferidos depois de sofrerem a desafetação, que os tornará alienáveis. 

 Pelo fato de os fundos garantidores terem personalidade jurídica de direito privado, 

seus bens serão privados. Afinal, a distinção entre bens públicos e privados se faz de 

acordo com a personalidade jurídica da pessoa que o titulariza, conforme critério 

estabelecido pelo artigo 98 do Código Civil. Assim, os bens do fundo garantidor ou 

                                                 
500 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria..., p. 530. 
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empresa estatal garantidora poderão ser livremente alienados ou penhorados, não se 

submetendo ao regime jurídico dos bens públicos. 

 Note-se que determinados bens titularizados por empresas estatais são considerados 

impenhoráveis e inalienáveis, especialmente se afetados à prestação de um serviço público. 

O valor que se pretende proteger, nesse caso, diz respeito à continuidade na prestação do 

serviço501. Em virtude disso, poder-se-ia levantar a oposição de que os bens que compõem 

o patrimônio da empresa estatal ou fundo garantidor seriam impenhoráveis. Entretanto, 

essa oposição não pode ser acolhida no que se refere às empresas estatais e fundos 

garantidores de parcerias público-privadas. A atividade-fim, de interesse coletivo, de tais 

entes, diz respeito justamente ao oferecimento de garantias a parceiros privados em 

contratos de PPP. Se os bens da empresa estatal ou fundo garantidor fossem 

impenhoráveis, não haveria razão de ser para a existência dessas figuras. Sua finalidade de 

interesse coletivo restaria completamente esvaziada. 

 94. Desde a edição da Lei n. 11.079/2004, a figura dos fundos garantidores tem sido 

objeto de críticas de parcela da doutrina. Aponta-se a inconstitucionalidade dos fundos 

garantidores sob dois argumentos: (i) haveria a necessidade de lei complementar para sua 

instituição e (ii) os fundos garantidores seriam um instrumento destinado a burlar o 

mecanismo de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Além disso, 

menciona-se a existência de incompatibilidade das empresas estatais e fundos garantidores 

com o artigo 40, § 6º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a concessão de 

garantias por entidades da administração indireta502. 

 Entretanto, essas objeções não merecem ser acolhidas. 

 94.1. Com relação à primeira questão (necessidade de lei complementar para a 

instituição de fundos, inclusive garantidores), ela parece derivar de uma leitura equivocada 

do disposto no artigo 165, § 9º, inciso II, da Constituição Federal. Esse dispositivo 

estabelece que cabe à lei complementar estabelecer “condições para a instituição e 

funcionamento de fundos”. Portanto, não se estabelece a necessidade de lei complementar 

para a criação de fundos específicos, mas para a previsão das condições de instituição e 

funcionamento de fundos em geral. 

                                                 
501 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito..., p. 461. 
502 Em linhas gerais, essas são as objeções levantadas por Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso..., p. 779-
783), Kiyoshi Harada (Parcerias público-privadas: inconstitucionalidade do fundo garantidor. In: PAVANI, 
Sérgio Augusto Zampol; ANDRADE, Rogério Emilio de (coord.) Parcerias Público-Privadas. São Paulo: 
MP, 2006, p. 205-222) e Luiz Tarcísio Ferreira Teixeira (Parcerias..., p. 179-183)  
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 A Lei n. 4.320/64, que foi recepcionada pela Constituição Federal como lei 

complementar, estabelece, em seus artigos 71 a 74, as condições gerais de instituição e 

funcionamento de fundos. Portanto, a lei complementar mencionada pelo artigo 165, § 9º, 

inciso II, da Constituição Federal, já existe. A Lei n. 11.079/2004 não pretendeu 

estabelecer condições para instituição e funcionamento de fundos em geral. Ela apenas 

estabeleceu a possibilidade de instituição de garantias por meio de fundos especiais (artigo 

8º, inciso II) e fundos garantidores (artigo 8º, inciso V), bem como autorizou a criação do 

Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas – FGP, entre os artigos 16 e 21. Não se 

trata de matéria que precise ser disposta por lei complementar. Ao contrário, pode ser 

tratada por lei ordinária. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, que vê na 

previsão do artigo 167, inciso IX, da Constituição Federal, a exigência de autorização por 

lei ordinária para a instituição de fundos de qualquer natureza503. 

 Portanto, é compatível com a Constituição a criação de fundos pela Administração 

precedidos de lei ordinária autorizativa. 

 94.2. A segunda objeção à figura dos fundos garantidores consiste no apontamento 

de que esses fundos seriam uma burla ao sistema de precatórios previsto no artigo 100 da 

Constituição Federal. Por meio dos fundos garantidores, o Estado estaria privilegiando os 

parceiros privados, em detrimento de todas as pessoas que dependem de precatórios para o 

pagamento de débitos pelo Estado. 

                                                 
503 Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a validade de instituição do 
Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade – FGPC por medida provisória (depois convertida em 
lei pelo Congresso Nacional) justamente pelo fato de a medida provisória equivaler a lei ordinária: 
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 1.061, DE 11.11.97 (LEI Nº 9.531, DE 10.12.97), QUE CRIA O FUNDO DE 
GARANTIA PARA PROMOÇÃO DA COMPETIVIDADE - FGPC. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 
62 E PAR. ÚNICO, 165, II, III, §§ 5º, I E III, E 9º, E 167, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A exigência de 
prévia lei complementar estabelecendo condições gerais para a instituição de fundos, como exige o art. 165, § 
9º, II, da Constituição, está suprida pela Lei nº 4.320, de 17.03.64, recepcionada pela Constituição com status 
de lei complementar; embora a Constituição não se refira aos fundos especiais, estão eles disciplinados nos 
arts. 71 a 74 desta Lei, que se aplica à espécie: a) o FGPC, criado pelo art. 1º da Lei nº 9.531/97, é fundo 
especial, que se ajusta à definição do art. 71 da Lei nº 4.320/63; b) as condições para a instituição e o 
funcionamento dos fundos especiais estão previstas nos arts. 72 a 74 da mesma Lei. 2. A exigência de prévia 
autorização legislativa para a criação de fundos, prevista no art. 167, IX, da Constituição, é suprida pela 
edição de medida provisória, que tem força de lei, nos termos do seu art. 62. O argumento de que medida 
provisória não se presta à criação de fundos fica combalido com a sua conversão em lei, pois, bem ou mal, o 
Congresso Nacional entendeu supridos os critérios da relevância e da urgência. 3. Não procede a alegação de 
que a Lei Orçamentária da União para o exercício de 1997 não previu o FGPC, porque o art. 165, § 5º, I, da 
Constituição, ao determinar que o orçamento deve prever os fundos, só pode referir-se aos fundos existentes, 
seja porque a Mensagem presidencial é precedida de dados concretos da Administração Pública, seja porque 
a criação legal de um fundo deve ocorrer antes da sua consignação no orçamento. O fundo criado num 
exercício tem natureza meramente contábil; não haveria como prever o FGPC numa Lei Orçamentária 
editada nove antes da sua criação. 4. Medida liminar indeferida em face da ausência dos requisitos para a sua 
concessão, não divisados dentro dos limites perfunctórios do juízo cautelar” (STF, MC na ADI n. 1.726/DF, 
Rel. Min. Mauricio Correa, j. 16.9.1998). 
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 Contudo, esse raciocínio parte de um equívoco central. Se determinado crédito não 

chega a ser objeto de um processo de execução, não lhe é imposta a sistemática dos 

precatórios. A figura dos precatórios se restringe aos créditos executados judicialmente em 

face do Estado. A pendência do pagamento de precatórios não impede a realização de 

pagamentos de outra natureza (não vinculados a decisões judiciais) pelo Estado, nem 

impede o acionamento de garantias prestadas pela Administração – e que independem de 

intervenção judicial. 

 Diante disso, a criação de fundos garantidores não constitui burla ao sistema de 

precatórios. Trata-se apenas de uma forma encontrada pelo Estado para reduzir os custos 

transacionais do parceiro privado em projetos de PPP, cuja hipótese de cabimento não tem 

qualquer relação com o sistema de precatórios. Na realidade, é bastante comum o 

oferecimento de garantias pela Administração (por exemplo, em um contrato de locação 

em que o Estado seja o locatário). E é da essência da concessão de garantia a possibilidade 

de ela ser acionada em caso de inadimplemento – sem, obviamente, a necessidade de 

submissão do credor à ordem de precatórios, o que retiraria qualquer efetividade prática da 

garantia ofertada. 

 Depois, a figura dos precatórios, embora tenha relação com o princípio da isonomia 

(por envolver o estabelecimento de uma ordem cronológica de pagamentos), consiste em 

um mecanismo simplesmente de organização do pagamento dos débitos judiciais do 

Estado. A Administração ordena os débitos e determina o seu pagamento no exercício 

financeiro seguinte. Com isso, obtém-se a previsibilidade dos pagamentos mediante a 

inclusão dos débitos no orçamento do exercício posterior. O fato de um crédito ter sido 

incluído em precatório, portanto, não constitui uma desvantagem ao credor do Estado, mas 

apenas a sua submissão a um mecanismo de organização previsto no Texto Constitucional. 

 Por esses motivos, a figura do fundo garantidor não ofende a sistemática de 

precatórios prevista no artigo 100 da Constituição Federal. 

 94.3. No tocante à possível violação ao artigo 40, § 6º, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, também parece não haver nenhuma ofensa a esse dispositivo. 

 O artigo 40, § 6º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece o seguinte: “É 

vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e 

subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos”. Assim, a concessão de 

garantias em contratos de PPP por meio de empresas estatais ofenderia esse dispositivo. 

 Entretanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal buscou vedar apenas a aplicação de 

bens vinculados aos fins institucionais do ente da administração indireta a finalidades 
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estranhas àquelas que justificaram a sua criação, o que prejudicaria as suas atividades. Já 

no caso de uma empresa estatal ou fundo garantidor destinado a garantir o pagamento das 

contraprestações públicas em uma PPP, esta é a sua finalidade específica prevista em lei. 

Assim, não há qualquer ofensa aos motivos que orientam a previsão do artigo 40, § 6º, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal504. 

 O entendimento aqui exposto é defendido por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

fazendo menção à lei paulista de PPP, que prevê a criação de uma empresa estatal para 

prestar garantias em contratos de parcerias público-privadas. Segundo a doutrinadora: “No 

caso da solução adotada pela Lei paulista, a finalidade da empresa privada é 

especificamente a de prestar garantia com recursos destinados a esse fim pela própria lei. 

Não há possibilidade de colocar em risco o objetivo visado com a regra do artigo 40, § 6º, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal”505. 

 Portanto, as garantias previstas no inciso V do artigo 8º da Lei n. 11.079/2004 não 

violam o § 6º do artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

5. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 Conforme demonstrado neste capítulo, a remuneração do concessionário por meio 

do emprego de recursos públicos é plenamente possível. Trata-se de um importante 

mecanismo destinado a viabilizar a prestação de serviços mediante a utilização da técnica 

concessória. Desse modo, permite-se a concessão à iniciativa privada de atividades que, 

sem o emprego de recursos estatais, não seriam sustentáveis financeiramente. 

 No final de 2004, a edição da Lei n. 11.079/2004 confirmou a viabilidade do 

emprego de recursos estatais no custeio da prestação de serviços delegados. Entretanto, 

mesmo antes dessa lei, já era possível que a remuneração dos concessionários fosse 

integrada por recursos do Poder Público. Os artigos 11 e 17 da Lei n. 8.987/95, bem como 

o artigo 35 da Lei n. 9.074/95, já demonstravam que o Estado poderia subsidiar 

determinadas concessões. Além disso, o simples exercício da política tarifária (com base 

no artigo 175, inciso III, da Constituição Federal) justificava o emprego de recursos 

públicos em uma concessão se a realização da política aplicada pelo poder concedente 

dependesse desse tipo de medida. 

                                                 
504 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria..., p. 561-564. 
505 Parcerias..., p. 163. 
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 Ou seja, a remuneração de concessionários de serviços públicos por meio do 

emprego de recursos estatais não constitui propriamente uma novidade. Trata-se de um 

mecanismo possível, que continua sendo utilizado mesmo sem necessariamente haver a 

adoção das figuras das concessões patrocinada e administrativa. 

 Talvez este seja o capítulo do presente estudo que melhor tenha demonstrado a 

existência de um amplo espectro de possibilidades na definição concreta de concessões de 

serviços de interesse geral, o que comprova que é impossível reconduzir a concessão a um 

modelo único, fechado a qualquer inovação, conforme adiantado no Capítulo I. 
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CAPÍTULO V – A REMUNERAÇÃO PROVENIENTE DE RECEITAS 

MARGINAIS 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: CRÍTICA AO DESCOMPROMISSO 

GENERALIZADO COM AS RECEITAS MARGINAIS 

 

 1. No presente capítulo, será examinada a remuneração do concessionário obtida 

por meio de receitas alternativas, complementares, acessórias e de projetos associados à 

concessão, como prevê o artigo 11 da Lei n. 8.987/95506. 

 Para fazer referência a todas essas receitas indistintamente – as quais, conforme 

demonstrado abaixo, apresentam algumas diferenças entre si –, utilizar-se-á a expressão 

“receitas marginais”. Sabe-se, entretanto, que outras denominações – tais como “receitas 

extraordinárias” ou “receitas ancilares”507 – também são frequentemente utilizadas em 

textos doutrinários para se fazer referência ao conjunto das receitas previstas no artigo 11. 

Não há problema algum na utilização desses termos. Optou-se pela utilização de uma única 

expressão apenas para se evitar a profusão de termos distintos com o mesmo significado. 

Com isso, busca-se maior clareza no texto, de modo a evitar dúvidas sobre qual o 

significado pretendido. 

 Por vezes, utiliza-se em escritos sobre o tema a expressão “receitas alternativas” 

para se referir a todas aquelas previstas no artigo 11 da Lei n. 8.987/95508. Essa expressão, 

aliás, é certamente a mais difundida – ao menos parece ser até mais utilizada do que 

“receitas marginais”, “ancilares” ou “extraordinárias”. Neste texto, contudo, opta-se por 

não se utilizar a denominação “receitas alternativas” como forma de se referir a todas 

aquelas receitas previstas no artigo 11 da Lei n. 8.987/95 justamente porque as receitas 
                                                 
506 Outros dispositivos também preveem a possibilidade de receitas provenientes dessas outras fontes. A Lei 
paulista n. 7.835/92, por exemplo, que dispõe sobre os regimes de concessão e permissão de obras e serviços 
públicos no Estado de São Paulo, estabelece no seu artigo 32, inciso II, que “além da tarifa, o concessionário 
de obra pública poderá ser remunerado, nos termos previstos no edital e no contrato, dentre outras fontes, 
pela renda proveniente de contribuições de melhoria instituída pelo Poder Público, pela renda derivada da 
exploração, direta ou indireta, de áreas de serviço, lazer ou repouso, na faixa de domínio da obra pública ou 
em zona integrada ao patrimônio público por desapropriação extensiva ou qualquer outra forma, bem como 
pela receita decorrente de projetos associados”. 
507 A expressão “receitas ancilares” é utilizada por Alexandre Santos de Aragão (Direito..., p. 611) e Floriano 
de Azevedo Marques Neto (Concessão..., p. 346). Já a denominação “receitas extraordinárias” é utilizada por 
Cristiane Lucidi Machado em texto específico sobre o tema (Receitas alternativas, complementares, 
acessórias e de projetos especiais nas concessões de serviços públicos: exegese do art. 11 da Lei nº 8.987/95. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 7, p. 97-107, jul./set. 2004). 
508 É a denominação utilizada, por exemplo, por Marçal Justen Filho (Teoria Geral..., p. 367 e ss.), Fernando 
Vernalha Guimarães (As receitas alternativas nas concessões de serviços públicos no direito brasileiro. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 6, n. 21, p. 121-148, jan./mar. 2008). 
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alternativas são, na realidade, uma das espécies de receitas marginais, ao lado das outras 

três mencionadas no artigo 11 da Lei n. 8.987/95 (que são as complementares, acessórias e 

derivadas de projetos associados). 

 Quanto à remuneração proveniente do Poder Público, também pode ser considerada 

uma espécie de receita marginal. Conforme já apontado no Capítulo IV, é comum apontar-

se o cabimento dos subsídios públicos nas concessões (inclusive comuns) justamente com 

fundamento na redação do artigo 11 da Lei n. 8.987/95 (além do artigo 17 da mesma lei). 

Na realidade, costuma-se tratar dos subsídios públicos justamente no contexto das receitas 

marginais. 

 No presente estudo, entretanto, optou-se por analisar a remuneração proveniente do 

Poder Público em capítulo específico (Capítulo IV), dadas as peculiaridades e 

complexidades que aquela forma de remuneração apresenta, em boa parte por causa da 

edição da Lei n. 11.079/2004. 

 Assim, no presente capítulo, serão examinadas apenas as receitas marginais que são 

obtidas por meio da exploração de outras atividades que não propriamente o serviço 

delegado, mas que guardam relação ainda que somente econômica (e não necessariamente 

material) com ele. Como se verá, trata-se de uma forma de obtenção de remuneração que, 

além de apresentar bastante relevância prática, coloca em xeque algumas concepções 

generalizadas a respeito das concessões – especialmente aquelas relacionadas (i) à 

remuneração como algo ligado necessariamente à quantidade de utilização do serviço pelos 

usuários, e (ii) ao pouco ou nenhum papel desempenhado pelo parceiro privado na 

concepção das condições de desempenho da atividade de interesse coletivo delegada. 

 2. Conforme referido acima, a remuneração do particular proveniente de receitas 

marginais foi contemplada fundamentalmente no artigo 11 da Lei n. 8.987/95, que tem a 

seguinte redação: 
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. 

 

 Não há mais detalhes na lei sobre as receitas marginais. Portanto, apenas se 

estabelece que (i) elas podem ser previstas pelo poder concedente no edital, (ii) sua 

exploração se fará “com ou sem exclusividade”, (iii) elas se destinam a “favorecer a 
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modicidade tarifária” e (iv) devem ser obrigatoriamente consideradas na “aferição do 

inicial equilíbrio econômico-financeiro” do contrato de concessão. 

 A lei, portanto, trata das receitas marginais de modo absolutamente genérico, em 

apenas um dispositivo, sem se preocupar com desdobramentos importantes que esse modo 

de remuneração suscita. Isso exige um esforço de interpretação para o delineamento do 

regime jurídico das receitas marginais e para a definição de todos os seus desdobramentos 

práticos (e também teóricos, como será demonstrado). 

 3. É interessante notar que não apenas a lei apresenta previsões meramente 

genéricas. Também os editais de licitação e os contratos de concessão costumam ser muito 

sucintos (e incompletos) no que toca às receitas marginais. Normalmente, contêm apenas 

uma autorização dirigida ao concessionário no sentido de que ele poderá obter receitas 

alternativas, complementares, acessórias e de projetos associados, as quais deverão ser 

consideradas na aferição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e se destinarão à 

modicidade tarifária. Ou seja, costuma-se apenas repetir as expressões legais, que, por 

serem bastante genéricas, necessitariam de previsões mais concretas e detalhadas 

justamente nos regulamentos e nos contratos de concessão. Estes, contudo, não vêm 

cumprindo esse papel509. 

 Tal contexto demonstra que, de modo geral, adota-se uma postura 

descompromissada com a possibilidade de exploração de receitas marginais. 

 Essa pouca atenção que se confere às receitas marginais, todavia, é inaceitável. A 

exploração de fontes de receitas marginais constitui um importante mecanismo de redução 

das tarifas e de funcionalização da criatividade empresarial privada para a ampliação da 

eficiência na gestão de serviços delegados. Isso é especialmente importante num país como 

o Brasil, em que os valores das tarifas por vezes são incompatíveis com o poder aquisitivo 

de boa parte daqueles que precisam utilizar o serviço delegado. A exploração de atividades 

que geram receitas marginais poderia contribuir sensivelmente para a redução das tarifas, 

ampliando o universo de possíveis usuários dos serviços e, por conseguinte, promovendo 

com mais eficiência os objetivos buscados na prestação de serviços dotados de forte 

coeficiente social. 

                                                 
509 Marçal Justen Filho é um crítico ferrenho desse hábito de se repetir em editais de licitação apenas o texto 
legal sem qualquer atenção às peculiaridades do caso concreto. Segundo ele: “A maioria dos problemas 
práticos ocorridos em licitações deriva da equivocada elaboração do ato convocatório. Não seria exagero 
afirmar que os equívocos na elaboração dos editais constituem-se em fatores muito mais prejudiciais do que 
as complexidades ou defeitos da Lei nº 8.666/93” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 13.ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 515). 
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 Na realidade, é possível até mesmo que as atividades que geram receitas marginais 

acabem se tornando economicamente mais relevantes ao concessionário do que a própria 

prestação do serviço delegado – o que não representa qualquer ausência de relevância do 

serviço, mas reflete apenas a importância das receitas marginais para o custeio dessas 

atividades. 

 Além disso, a exploração de receitas marginais pode viabilizar a concessão de 

atividades que seriam economicamente deficitárias caso custeadas exclusivamente por 

meio de tarifas. É o que ocorre nos casos em que, para se custear um serviço que se 

pretende delegar à iniciativa privada (ou seja, para se cobrir os custos de prestação e o 

retorno do concessionário), as tarifas necessitariam ser tão elevadas que ultrapassariam os 

limites da modicidade. Logo, a efetiva consideração dos potenciais de geração de receitas 

marginais pode ser uma solução interessante às situações nas quais se pretende delegar à 

iniciativa privada um serviço que seria deficitário se a única fonte de remuneração 

consistisse no pagamento de tarifas. Além disso, as receitas marginais podem ter a 

vantagem adicional de dispensar a utilização de subsídios públicos, o que libera a alocação 

de recursos do Estado para outras atividades eventualmente mais essenciais. 

 4. Por tudo isso, entende-se aqui que o estudo das receitas marginais merece maior 

atenção pela doutrina em geral e especialmente na prática concreta das concessões. O fato 

de o concessionário ter a oportunidade de explorar determinadas atividades ancilares, 

muitas vezes até mesmo com exclusividade, pode ter um impacto bastante relevante em 

termos de geração de receitas. Trata-se de uma espécie de “vantagem” atribuída ao 

delegatário, que em certos casos apresentará um enorme valor econômico. É imperativo 

que o poder concedente avalie a vantajosidade derivada de tais situações e crie 

mecanismos que a revertam em benefício da concessão. 

 Note-se que a lei das PPP indiretamente acabou chamando a atenção para a 

obtenção de receitas marginais. 

 Ao prever como forma de contraprestação pública a outorga de direitos em face da 

Administração e a outorga de direitos sobre bens públicos dominicais (artigo 6º, incisos III 

e IV), a Lei n. 11.079/2004 lançou luzes sobre a possibilidade de o concessionário obter 

receitas por meio da exploração de atividades que não se confundem com o serviço 

concedido – ainda que essas formas de contraprestação não se confundam com a obtenção 

de receitas marginais, conforme já demonstrado no Capítulo IV deste estudo. 

 Pode-se afirmar que, mesmo sem a edição da Lei n. 11.079/2004, já era possível 

instituir arranjos concessórios bastante interessantes prevendo a obtenção de receitas 
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marginais pelo concessionário por meio do aproveitamento de potencialidades relacionadas 

inclusive com a utilização de bens públicos. 

 5. O presente capítulo adotará como premissas dois aspectos distintos – porém 

complementares – relacionados às receitas marginais: de um lado, trata-se de receitas 

importantes para a viabilização de projetos e a ampliação da eficiência de determinadas 

concessões; de outro lado, as receitas marginais representam um vasto campo no qual o 

concessionário pode tomar decisões empresariais que reverterão em benefício dele próprio 

e também do serviço delegado – o que demonstra que o parceiro privado nas concessões 

não tem um papel necessariamente passivo, de executar um projeto inteiramente concebido 

pelo Poder Público510. 

 Além disso, a análise a ser empreendida ainda levará em consideração a forma 

como funciona na prática a exploração de empreendimentos com vistas à obtenção de 

receitas marginais – especialmente no que se refere à alocação dos riscos envolvidos 

nessas atividades. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DAS RECEITAS MARGINAIS E SUAS ESPÉCIES 

 

 6. Antes de prosseguir na análise, é necessário definir o que são as receitas 

marginais e quais as suas espécies. 

 

2.1. CONCEITUAÇÃO DAS RECEITAS MARGINAIS 

 

 7. Receitas marginais são aquelas receitas oriundas de atividades distintas do 

serviço delegado pelo Poder Público, mas que com aquele serviço guardam relação 

econômica (ainda que não necessariamente material), uma vez que tais receitas são 

revertidas em proveito da eficiência na prestação do serviço delegado. 
                                                 
510 É verdade que as delegações de atividades de interesse coletivo são concebidas pelo Poder Público e que 
essas condições devem ser obedecidas pelo particular, dentro de uma lógica de imposição “em função do 
interesse público” – ainda que o particular tenha liberdade de gestão. No entanto, vem se reconhecendo que 
essa lógica, apesar de válida em certo sentido, admite temperamentos – a ponto de se falar em um “direito 
das parcerias”, no qual poder concedente e concessionário deixam de ser entes opostos para se tornarem entes 
em colaboração. No que interessa ao presente capítulo, essa óptica de colaboração se revela em dois 
momentos (embora não se possa resumir a eles). Em primeiro lugar, vem se admitindo a participação dos 
particulares na concepção de projetos de concessão – o que ocorre, por exemplo, nas audiências públicas e na 
apresentação de projetos de parcerias. Em segundo lugar, os particulares podem tomar uma série de decisões 
empresariais que dizem respeito às condições de prestação do serviço já delegado (para além da liberdade de 
gestão que sempre se reconheceu aos concessionários). Constitui exemplo disso o exercício de flexibilidade 
tarifária (examinado no Capítulo III). A exploração de receitas marginais se insere nesses dois momentos, ou 
seja, na concepção do empreendimento e nas condições de prestação do serviço já delegado. 
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 Um dos exemplos mais citados de receitas marginais é o da obtenção de recursos 

por meio da exploração de espaços publicitários. Isso ocorre com frequência na prestação 

do serviço público de transporte de passageiros (principalmente urbano), em que espaços 

internos e externos dos veículos utilizados no serviço podem servir para a colocação de 

painéis publicitários. Desse modo, há a exploração de espaços que em princípio ficariam 

ociosos, obtendo-se com isso uma receita que reverte em benefício do próprio serviço, na 

medida em que possibilita a redução da tarifa sem comprometimento do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão. 

 8. A exploração de espaços publicitários, entretanto, é apenas um dos exemplos do 

potencial de geração de receitas marginais. Há diversas outras possibilidades, tais como: 

instalação de postos de gasolina, restaurantes, lanchonetes, galerias, shopping centers, 

cinemas e cessão de uso de outros espaços comerciais de modo que os usuários dos 

serviços concedidos possam se utilizar também desses estabelecimentos, gerando receitas 

adicionais; cobrança pela utilização de espaços para a passagem de cabos, tubulações e 

oleodutos; e até mesmo a realização de atividades mais complexas tecnicamente, que 

aproveitem subprodutos de um serviço executado (como a exploração de créditos de 

carbono ou biogás em empreendimentos relacionados à gestão ambiental). 

 O fato é que as possibilidades de obtenção de receitas marginais são extremamente 

variadas e sua concepção provém de um exercício de criatividade, normalmente a partir da 

constatação das potencialidades derivadas da prestação do serviço delegado. É preciso 

superar a noção de que as atividades que geram receitas marginais seriam simples e que 

suas receitas não seriam muito significativas. 

 

2.2. DESNECESSIDADE DE VÍNCULO MATERIAL DA ATIVIDADE COM O 

SERVIÇO DELEGADO 

 

 9. As atividades que geram receitas marginais podem ter vinculação material com a 

concessão em si. Trata-se normalmente da exploração lucrativa de subprodutos 

relacionados à prestação do serviço delegado. 

 É o que ocorre, por exemplo, com a comercialização de espaços para fins de 

publicidade (acima mencionada) ou para a instalação de estabelecimentos comerciais. 

Nesses casos, as atividades desempenhadas aproveitarão uma externalidade511 do serviço 

                                                 
511 O conceito de externalidade foi exposto no Capítulo IV, ao se tratar da outorga de direitos sobre bens 
públicos dominicais como forma de contraprestação pública em uma PPP. Trata-se de efeitos de uma 
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concedido, consistente no aumento do fluxo de pessoas gerado em função da prestação do 

serviço concedido. 

 A obtenção de receitas marginais, portanto, muitas vezes decorre da identificação 

de uma oportunidade de negócio que é gerada em função do serviço concedido. Daí se 

falar em vinculação material de tais empreendimentos com o serviço delegado. Há a 

rentabilização das oportunidades derivadas da prestação do serviço delegado512. 

 10. Entretanto, não há de ser necessariamente assim. Os empreendimentos que 

apresentam viabilidade jurídica e econômica de geração de receitas marginais não 

precisam obrigatoriamente ter um vínculo material com a prestação do serviço delegado. 

Podem perfeitamente não ter um vínculo material com o serviço e, ainda assim, as suas 

receitas poderão ser revertidas ao menos parcialmente à remuneração do concessionário. 

 Essa hipótese, ainda menos explorada do que a das atividades com vínculo material 

ao serviço delegado, é referida por Fernando Vernalha Guimarães. O doutrinador defende 

que, no artigo 11 da Lei n. 8.987/95, “ao referir a hipóteses de ‘receitas alternativas’ ou 

‘complementares’, o legislador parece ter estendido a possibilidade de integração 

econômica da exploração de atividades rentáveis à concessão a projetos e atividades sem 

vínculo direto ou marginal com a prestação do serviço público”513. 

 Os exemplos dados são a exploração de determinados espaços de publicidade não 

ligados fisicamente com o local de prestação do serviço concedido, bem como a cessão do 

uso de espaços físicos em prédios públicos também não relacionados com o objeto da 

concessão. Assim, pode-se permitir que o concessionário de uma rodovia, por exemplo, 

explore comercialmente determinados espaços sem qualquer relação material com a 

rodovia em si, sendo que a receita gerada por essas atividades acaba por integrar a sua 

remuneração. 

 Note-se a diferença em relação às hipóteses anteriormente mencionadas. Antes, 

referiu-se à possibilidade de geração de receitas marginais por meio da exploração de 

espaços publicitários ligados fisicamente ao local de prestação do serviço. Agora, está se 

                                                                                                                                                    
atividade econômica que atingem terceiros, de forma positiva ou negativa. No caso que aqui se trata, a 
prestação de um serviço gera uma externalidade consistente no aumento do fluxo de pessoas em 
determinados locais, causando involuntariamente a valorização desses espaços para determinadas atividades 
(como a publicidade, por exemplo). 
512 Floriano de Azevedo Marques Neto defendeu a tese de que um fator relevante do regime jurídico dos bens 
públicos é precisamente a sua “rentabilização”. Deve-se, assim, promover a utilização eficiente dos bens 
públicos, desde que isso não inviabilize as finalidades primárias do bem público (Bens..., p. 389 e ss.). 
Situação semelhante ocorre com os serviços delegados pelo Estado à iniciativa privada. As oportunidades 
derivadas desses serviços devem ser exploradas (ao que se refere aqui de “rentabilização” de tais 
externalidades), com a ressalva de que essa exploração não pode prejudicar o próprio serviço concedido. 
513 As receitas..., p. 125. 
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tratando da possibilidade de que a exploração de espaços sem qualquer vínculo de 

proximidade com o local de prestação gere receitas marginais que integrarão a 

remuneração do concessionário. 

 De fato, não há nada que impeça a possibilidade de integrar a um projeto de 

concessão a exploração de atividades sem vínculo acessório com o serviço delegado. O 

artigo 11 da Lei n. 8.987/95 não impõe que haja uma ligação material-funcional entre as 

atividades. A expressão “projetos associados” pode remeter à noção de atividades 

relacionadas materialmente ao serviço concedido, mas o mesmo não ocorre com outras 

expressões como “receitas alternativas”. O dispositivo, portanto, não impõe que haja 

necessariamente uma ligação material entre o serviço delegado e a atividade geradora de 

receitas marginais. 

 Se a lei não impôs essa ligação material, e como tal ligação não pode ser 

considerada uma espécie de “decorrência lógica” do dispositivo, seria excessivo interpretar 

o dispositivo como impondo que haja essa relação. Na realidade, a restrição das hipóteses 

de geração de receitas marginais àquelas atividades que aproveitam externalidades do 

serviço concedido parece derivar muito mais de uma ausência de consideração das 

oportunidades contempladas no artigo 11 do que de qualquer vedação legal. Afinal, o 

dispositivo não estabelece essa obrigatoriedade. Ao contrário, os termos empregados pela 

lei são bastante genéricos e, se uma atividade gerar benefícios substanciais como a redução 

da tarifa, vedar essa possibilidade seria contrariar os princípios da modicidade tarifária e da 

eficiência. 

 Em seu artigo sobre “obra pública a custo zero” – já mencionado no Capítulo IV –, 

em que destacava a possibilidade de exploração de atividades excepcionais como forma de 

custear a execução de obras públicas, Celso Antônio Bandeira de Mello já antevia a 

possibilidade de que essa exploração não ocorresse obrigatoriamente nas adjacências do 

local em que seria realizada a obra. O doutrinador defendia naquele trabalho que o Estado 

possuía patrimônio imobiliário próprio (normalmente vasto) e que “o todo ou a parte de 

cada uma de suas propriedades que não tenha de estar necessariamente comprometida com 

uma utilização pública podem ser adscritos à exploração econômica dos empreendedores 

particulares que, nelas ou em outro sítio, se disponham a realizar as obras públicas em cuja 

realização o Poder Público esteja interessado”514. 

                                                 
514 Obra..., p. 33. 
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 Portanto, o doutrinador defendia que um particular poderia explorar 

economicamente um imóvel de titularidade do Estado como forma de obter recursos 

necessários à execução de uma obra pública inclusive em outro local que não 

necessariamente aquele em que explorava dita atividade. Idêntico raciocínio é aplicável 

para o caso de obtenção de receitas marginais a serem empregadas no custeio de um 

serviço delegado pelo Estado a um particular. 

 Outro fundamento que reforça a desnecessidade de vínculo material diz respeito à 

possibilidade de o próprio Poder Público explorar diretamente certas atividades e aplicar 

subsídios a um serviço delegado com o objetivo de reduzir a tarifa. Ou seja, é possível que 

o Poder Público explore determinado bem público, aplicando em uma concessão de serviço 

público, na forma de subsídio estatal, a receita obtida. Esta seria uma solução viável, mas 

geraria maiores custos ao Poder Público – que teria de empregar pessoal e recursos 

orçamentários, assumiria algum risco na atividade, enfim, teria de arcar com certas 

despesas que não seriam necessárias caso a exploração se desse por outra pessoa. Já a 

solução acima referida, de o próprio concessionário explorar essas atividades, poderia ser 

mais eficiente, uma vez que retiraria do Estado o papel de organizá-las pessoalmente e 

ainda não geraria qualquer obrigação de repasse periódico de subsídios públicos. 

 A melhor solução para cada caso passa inegavelmente pelo juízo do poder 

concedente, o qual deve estar embasado em razões técnicas e econômicas. Ou seja, devem 

ser avaliadas as alternativas possíveis e sopesadas suas vantagens e desvantagens. 

 De todo modo, o que se pretende destacar aqui é que os empreendimentos que 

geram receitas marginais podem ou não apresentar vínculo material com o serviço 

delegado. Todos os empreendimentos acabam tendo vínculo econômico – na medida em 

que contribuem para o custeio da prestação do serviço delegado – mas não 

necessariamente apresentam vínculo material com o serviço. 

 11. Assim, é possível sistematizar as hipóteses de atividades geradoras de receitas 

marginais em atividades com ou sem vínculo material com a concessão. Sua função no 

tocante ao serviço delegado, contudo, é exatamente a mesma, uma vez que o importante é 

gerar receitas em benefício da concessão. Essa sistematização apenas se destina a melhor 

explicitar as possibilidades de geração de receitas marginais, destacando que as atividades 

em questão não precisam necessariamente ter vínculo material com a concessão. 

 Para a exploração de bens públicos que não têm ligação material com a concessão, 

mas que se destinarão à obtenção de receitas marginais, deve-se conferir um título ao 

particular. Esse título pode derivar das figuras da concessão de uso, concessão de direito 
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real de uso, enfiteuse (ou aforamento), ou ainda de outros ajustes cujo cabimento deverá 

ser verificado caso a caso. 

 No caso de exploração de bens ligados materialmente à concessão, podem ser 

utilizadas as mesmas figuras, ou ainda é possível firmar um termo de transferência das 

responsabilidades sobre os bens, do mesmo modo que ocorre quando os bens públicos 

afetos à delegação têm o seu controle transferido ao concessionário515. 

 

2.3. DESNECESSIDADE DE A ATIVIDADE GERAR FUNCIONALIDADES 

ADICIONAIS AOS USUÁRIOS OU AO SERVIÇO DELEGADO 

 

 12. Ainda quanto à caracterização geral das atividades que geram receitas 

marginais, é necessário destacar que elas não precisam ser interessantes funcionalmente ao 

serviço delegado, ou seja, não necessitam associar utilidades periféricas ao serviço 

concedido. 

 O artigo 11 da Lei n. 8.987/95 apenas exige que as oportunidades de negócios 

contribuam para o custeio da concessão. Evidentemente, essas atividades podem 

eventualmente contribuir para as condições de prestação do serviço, propiciando ainda 

maiores facilidades aos usuários. Entretanto, não há nenhuma obrigação legal nesse 

sentido. De certo modo, o próprio fato de haver uma contribuição ao custeio do serviço já 

apresenta uma relevante utilidade aos usuários na medida em que se proporcionam 

condições para a redução das tarifas. 

 13. A respeito disso, Fernando Vernalha Guimarães faz um paralelo entre o direito 

brasileiro e o espanhol516. Naquele país, o artigo 22e da LCAP (lei de 13 de maio de 2003) 

autorizou a integração de áreas complementares de exploração comercial na concessão de 

obras públicas. Exige-se que as atividades desempenhadas nessas zonas tenham caráter 

comercial ou industrial e sejam “necessárias ou convenientes pela utilidade que prestam 

aos usuários das obras”. 

                                                 
515 Como exemplo, confira-se o teor dos itens 4.5 e 4.6 dos editais de licitações para a concessão de rodovias 
federais realizadas em 2007: “4.5 Celebrado o Contrato de Concessão e publicado o seu extrato no D.O.U., 
assume a Concessionária o direito à exploração e o controle dos trechos de Rodovias que compõem o Lote 
Rodoviário. 4.6 A Concessionária e o DNIT formalizarão, no prazo de trinta dias a contar da publicação do 
extrato do Contrato de Concessão no D.O.U., o Termo de Cessão de Bens do Lote Rodoviário, que conterá 
relação dos bens que integrarão a Concessão”. Nesse caso, o termo de cessão de bens ao concessionário é o 
título que confere a este o título de exploração de tais bens. Figura semelhante pode ser aplicada aos bens 
destinados a gerar receitas marginais. 
 
516 As receitas..., p. 125. 
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 Com base nisso, o doutrinador destaca que a lei espanhola não autorizou a 

configuração de fontes adicionais de toda ordem para o complemento da receita de custeio 

da concessão. Exige-se, naquele país, que essas atividades paralelas e complementares 

estejam vocacionadas a otimizar o funcionamento da concessão. Assim, conclui o 

doutrinador que a “hipótese [do direito espanhol] assume contornos bem mais restritos do 

que a solução acolhida pelo direito brasileiro”517. 

 Concorda-se aqui com essa ponderação. A autorização legal no direito brasileiro 

para a exploração de empreendimentos que gerem receitas marginais para o custeio de uma 

concessão não exige que tais atividades otimizem as utilidades postas à disposição dos 

usuários (no sentido de gerar facilidades adicionais). Aliás, o exemplo mais citado de 

obtenção de receitas marginais – consistente na exploração de espaços publicitários – 

rigorosamente não traz nenhum benefício material aos usuários do serviço (além, é claro, 

da própria contribuição econômica para o custeio do serviço e consequente redução das 

tarifas)518. 

 Logo, não é necessário que os empreendimentos geradores de receitas marginais 

promovam facilidades adicionais aos usuários do serviço concedido. 

 

2.4. ESPÉCIES DE RECEITAS MARGINAIS 

 

 14. O artigo 11 da Lei 8.987/95, conforme demonstrado acima, faz uso das 

expressões “receitas alternativas”, “complementares”, “acessórias” e de “projetos 

associados”. Refere-se, portanto, a quatro situações distintas – ou que ao menos podem-se 

presumir distintas já que foram utilizadas expressões diferentes para se fazer referência a 

elas. 

 De modo geral, a doutrina utiliza as expressões do artigo 11 de modo indistinto, 

sem grandes preocupações em definir o sentido de cada uma delas. Aliás, é comum fazer-

se referência a todas elas como “receitas alternativas”, conforme destacado no início deste 

capítulo. 

 Entretanto, deve-se tentar extrair do dispositivo algum significado peculiar para 

cada uma das quatro hipóteses lá previstas. Se foram utilizados quatro termos diferentes, 

ainda mais em enumeração, é porque, em princípio, pretendeu-se referir a quatro situações 
                                                 
517 As receitas..., p. 125. 
518 Obviamente, seria um exagero afirmar que a publicidade geraria benefícios aos usuários do serviço 
concedido na medida em que eles poderiam se interessar pelos produtos e serviços anunciados, os quais 
poderiam satisfazer as suas necessidades de consumidor.  
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diversas – mesmo que o dispositivo não tenha sido completo o suficiente, o que já foi 

objeto de crítica acima519. 

 15. Dentro dessa visão, procura-se estabelecer algumas distinções entre receitas 

alternativas, complementares, acessórias e de projetos associados. 

 15.1. Receitas alternativas são aquelas obtidas com a exploração do objeto da 

concessão de um modo alternativo à cobrança de tarifas520. Não consistem no 

desenvolvimento de outras utilidades ao público que não o próprio serviço delegado e 

tampouco ampliam o objeto da concessão. A geração de receitas alternativas é obtida 

mediante o desenvolvimento de oportunidades (ligadas materialmente ou não à concessão), 

sem que haja uma ampliação do serviço concedido. A ideia é custear o serviço, ou seja, 

permitir a sua remuneração, incluído o retorno do concessionário, sem a necessidade de 

cobrança de tarifas521. Se houvesse uma ampliação do serviço concedido, desenvolvendo-

se inclusive sob regime de direito público, haveria, na realidade, uma cobrança de tarifa, e 

não a percepção de uma receita alternativa. 

 15.2. As receitas complementares igualmente derivam do aproveitamento de 

oportunidades relacionadas materialmente ou não ao serviço delegado, mas seu objetivo é 

o de complementar o custeio da prestação do serviço. Não se espera que as receitas 

complementares substituam integralmente as outras fontes de custeio do serviço – muito 

embora isso possa até vir a ocorrer na prática, especialmente se tiver havido um erro de 

avaliação do efetivo potencial econômico da atividade. 

 15.3. Receitas acessórias, a seu turno, são obtidas mediante a exploração de 

atividades ligadas materialmente ao serviço concedido e que, por serem apenas acessórias, 

não desnaturam a prestação do serviço caso sejam suprimidas522. Segundo Joana Paula 

Batista: “As atividades de onde advém o auferimento de receitas acessórias não são alheias 

ao serviço público”523. 

                                                 
519 Pode-se referir aqui ao princípio interpretativo de que “a lei não contém palavras inúteis”. Na realidade, 
pode-se até chegar à conclusão de que determinados dispositivos contêm, sim, palavras inúteis, ou seja, 
utilizou-se de expressões distintas sem necessidade, para se referir ao mesmo significado. Contudo, só se 
pode chegar a essa conclusão depois de uma análise do dispositivo que se está a interpretar. 
520 Note-se que o artigo 11 da Lei n. 8.987/95 está inserido no Capítulo denominado de “Da Política 
Tarifária”. 
521 Marçal Justen Filho destaca justamente esse aspecto de que as atividades que geram receitas alternativas 
“não importam o desenvolvimento de outras utilidades ao público nem a ampliação propriamente dita do 
objeto da concessão” (Teoria Geral..., p. 373). 
522 A aplicação do conceito de acessoriedade, que diz respeito à Teoria Geral do Direito, é destacada por 
Marçal Justen Filho (Teoria Geral..., p. 373).  
523 Remuneração..., p. 91. 
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 15.4. Por fim, a noção de projetos associados parece ultrapassar a de receitas 

acessórias, para abarcar a implantação de estruturas empresariais mais amplas e 

complexas. Marçal Justen Filho destaca que a ideia de projetos associados importa a 

“inserção do objeto da concessão no âmbito de uma pluralidade de empreendimentos, de 

molde que os resultados econômicos globais sejam multiplicados”524. Essa hipótese é mais 

comum nos casos de concessões e parcerias em que há a implantação de estruturas mais 

custosas e complexas (concessões precedidas de obra pública, por exemplo). Em tais casos, 

pode haver a conjugação de uma série de empreendimentos distintos, cujos resultados 

econômicos são englobados no todo – caracterizando-lhes como empreendimentos 

“associados”, como se refere o artigo 11 da Lei n. 8.987/95. 

 Como se vê, é possível distinguir as espécies de receitas marginais referidas pelo 

artigo 11 da Lei n. 8.987/95. Entretanto, não se pode deixar de notar que em certas 

ocasiões esses conceitos irão se confundir. Uma receita complementar pode ser também 

considerada acessória dependendo de seu vínculo material com o serviço delegado. A 

distinção entre uma receita acessória e aquela obtida mediante a exploração de um projeto 

associado à concessão, por sua vez, é muito mais relativa ao grau de complexidade dos 

empreendimentos do que propriamente à sua natureza jurídica ou econômica. 

 A verdade é que o regime jurídico dos empreendimentos que geram receitas 

marginais é o mesmo. Conforme será demonstrado, via de regra são atividades econômicas 

privadas, ainda que funcionalizadas ao custeio do serviço delegado ao particular. Assim, 

não é tão relevante fazer uma distinção precisa entre as quatro hipóteses de receitas 

previstas no artigo 11 da Lei n. 8.987/95. 

 A enumeração que consta do dispositivo apenas demonstra que as possibilidades de 

exploração são bastante variadas: pode haver ou não ligação material com o serviço 

concedido; os empreendimentos podem ou não gerar benefícios adicionais aos usuários 

complementando o serviço prestado; as receitas obtidas podem ou não substituir 

integralmente outras possíveis fontes de custeio como a tarifa. 

 

 

 

 

 

                                                 
524 Teoria Geral..., p. 373. 
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3. EFEITOS DAS RECEITAS MARGINAIS 

 

3.1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E A INTERNALIZAÇÃO DOS 

EFEITOS POSITIVOS GERADOS A TERCEIROS 

 

 16. A exploração de empreendimentos que geram receitas marginais consiste na 

aplicação direta do princípio da eficiência. 

 Embora apresente desdobramentos jurídicos525, a eficiência, conforme já 

mencionado no Capítulo II, é um conceito de raiz econômica. Diz-se que uma atividade é 

mais eficiente quando chega aos mesmos resultados mediante o emprego de menos 

recursos ou quando promove melhores (ou mais rápidos) resultados com a aplicação dos 

mesmos recursos526. 

 É justamente nesse contexto que se pode afirmar que a busca de receitas marginais 

representa aplicação direta dos postulados da eficiência. A exploração econômica intensiva 

de todas as possibilidades geradas pelo serviço delegado como forma de se obter recursos 

adicionais permite o custeio desse serviço mediante a cobrança de tarifas menores, e ainda 

pode (embora isso não seja necessário) agregar facilidades adicionais, tornando a 

satisfação dos usuários mais completa. 

 Trata-se de aplicar à concessão um dos postulados mais caros à iniciativa privada, 

que consiste na integração de atividades inter-relacionadas, com vistas à ampliação de sua 

eficiência. Afinal, a organização de uma atividade econômica não costuma ser linear. 

Normalmente, envolve diversas oportunidades marginais que propiciam a ampliação dos 

resultados – e, portanto, da eficiência. 

 Não há por que deixar de aplicar esses postulados aos serviços públicos, que 

inegavelmente são atividades econômicas527, ainda mais se a ampliação da eficiência na 

sua prestação for capaz de gerar concretamente a redução da tarifa ou a ampliação da 

qualidade. Como regra geral, sempre que o desempenho do serviço público comportar a 

exploração de atividades que gerem receitas adicionais, não há motivo para deixar de 

                                                 
525 A inclusão do princípio da eficiência no caput do artigo 37 da Constituição Federal pela Emenda 
Constitucional n. 19 é uma comprovação disso. 
526 Esta é a noção de eficiência segundo a economia. No Capítulo II, fez menção ao entendimento de Robert 
Cooter e Thomas Ulen (Law..., p. 17). 
527 Adota-se aqui a classificação de Eros Roberto Grau, que divide as atividades econômicas em (i) atividades 
econômicas em sentido estrito e (ii) serviços públicos (A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 116-118). 
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desempenhar essas atividades, que, em última instância, reverterão em benefício dos 

usuários528. Seria ofensivo não só ao postulado econômico da eficiência como também à 

ordem jurídica (que acolhe o princípio da eficiência) prestar o serviço delegado mediante a 

cobrança de tarifas que poderiam ser significativamente mais baixas se fossem 

incorporadas receitas marginais ao seu custeio. 

 A exploração de receitas marginais, portanto, revela um aspecto muito interessante 

das concessões de serviços delegados, que diz respeito à concepção empresarial de tais 

atividades. Agrega-se à concessão uma lógica empresarial que, longe de ser contrária aos 

valores que se pretende realizar com a prestação do serviço, somente os reforça. Afinal, ao 

se permitir a redução de tarifas, possibilita-se uma ampliação do universo de usuários, 

fazendo-se com que o serviço seja útil a um número maior de pessoas. 

 17. Além disso, a obtenção de receitas marginais pode representar a exploração 

econômica – em favor das condições da própria concessão – de externalidades positivas 

proporcionadas a terceiros que não contribuiriam para a prestação do serviço. 

 A questão da exploração de vantagens geradas a terceiros que não contribuem para 

a prestação de um serviço de interesse geral é objeto de uma série de estudos econômicos. 

Um dos exemplos clássicos diz respeito à problemática do free rider. 

 O problema do free rider trata da relutância dos indivíduos em contribuir 

voluntariamente para o custeio da prestação de serviços de interesse coletivo ou de bens 

públicos. Um exemplo dessa situação, fornecido por Joseph E. Stiglitz, é o de que, em 

algumas comunidades nos Estados Unidos, os departamentos de bombeiros são custeados 

voluntariamente pela população, sendo que alguns indivíduos se recusam a contribuir 

porque, ainda que haja essa recusa por parte deles, seus bens serão protegidos caso 

atingidos por algum incêndio. Essa situação incentiva tais pessoas a serem free riders. 

Quanto àqueles que contribuem voluntariamente, eles sabem que terceiros serão 

beneficiados ainda que não contribuam com nenhum centavo ao serviço, mas contribuem 

mesmo assim porque têm um benefício individual direto529. 

                                                 
528 Note-se que essa afirmação está sendo feita na qualidade de “regra geral”. Em certos casos, como será 
demonstrado abaixo, a exploração dessas atividades adicionais poderá ser descabida. O postulado da 
eficiência não pode ser aplicado de forma absoluta, a ponto de afastar outros valores que precisam ser 
observados em conjunto. Além disso, é óbvio que a exploração de atividades econômicas adicionais não pode 
causar prejuízos sérios ao desempenho do próprio serviço delegado – o que seria uma verdadeira inversão de 
valores. 
529 Economics…, p. 131. O economista explica assim a problemática do free rider: “Assume that everyone 
valued national defense, but the government did not provide for it. Could a private firm enter to fill this gap? 
To do so, it would have to charge for the services it provided. But since every individual would believe that 
he would benefit from the services provided regardless of whether he contributed to the service, he would 
have no incentive to pay for the services voluntarily. That is why individuals must be forced to support these 
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 Esse raciocínio ligado à problemática do free rider pode ser aplicado à questão das 

receitas marginais. Em diversas situações, benefícios econômicos significativos gerados 

pela prestação de um serviço público são obtidos por aqueles que se instalam ao seu redor, 

aproveitando-se de suas externalidades530. Um exemplo típico é o do metrô nas grandes 

cidades, em que os estabelecimentos comerciais e industriais instalados nas proximidades 

obtêm êxitos econômicos bastante robustos justamente em função da instalação daquela 

infraestrutura operada pelo concessionário531. 

 Esse aspecto do problema é examinado por Floriano de Azevedo Marques Neto. 

Segundo ele: 
no caso de um bem público rodovia, existe associado ao bem material (estrada) um bem intangível 
representado pelo potencial de negócio atrelado ao tráfego rodoviário. E este bem intangível, uma 
espécie de fundo de comércio, pode e deve ser explorado pelo Poder Público, ou por agente 
delegado seu, de modo a impedir que um excedente econômico criado com recursos da coletividade 
sirva para beneficiar apenas parcela da sociedade532. 

 
 Se é assim, pode-se buscar (ainda que com limites, como será demonstrado abaixo) 

uma socialização desses êxitos econômicos, funcionalizando-os em benefício da própria 

concessão do serviço delegado, que normalmente é relacionado a necessidades 

fundamentais da população. Note-se que os maiores beneficiários não seriam os 

concessionários do serviço delegado, e sim os seus usuários, que poderiam contar com 

serviços mais baratos uma vez que prestados de maneira mais eficiente. 

 

3.2. A FINALIDADE DAS RECEITAS MARGINAIS: MODICIDADE TARIFÁRIA 

 

 18. Ficou claro do exposto até aqui que a finalidade das receitas marginais é 

contribuir para a modicidade tarifária. Essa finalidade foi, aliás, expressamente definida na 

própria redação do artigo 11 da Lei n. 8.987/95. 

 A finalidade das receitas marginais no sentido de contribuir para a modicidade 

tarifária significa dizer que elas ingressam no custeio do serviço delegado de modo a 

                                                                                                                                                    
goods through taxation. The reluctance of individuals to contribute voluntarily to the support of public goods 
is referred to as the free rider problem” (op. cit., p. 131). 
530 Obviamente, não se está referindo aqui aos benefícios obtidos pelos usuários ao usufruírem do serviço. Os 
benefícios aqui tratados são os de ordem econômica, relacionados às externalidades geradas pela prestação 
do serviço, e que são proporcionados àqueles que não necessariamente sejam usuários. 
531 É interessante notar que a exploração pelo concessionário de atividades geradoras de receitas marginais 
consiste apenas em uma possibilidade de aproveitamento de externalidades. O ordenamento jurídico admite 
outros instrumentos, como, por exemplo, a cobrança de contribuições de melhoria. Trata-se de um 
mecanismo tributário previsto nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, pelo qual o Poder Público 
cobra valores em razão da valorização imobiliária decorrente da execução de obras públicas. 
532 Algumas notas sobre a concessão de rodovias. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, ano 17, n. 4, 
p. 245/257, abr. 2001, p. 255. 
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permitir que haja uma redução das tarifas cobradas dos usuários – ou até mesmo a 

eliminação de sua cobrança. 

 Isso ocorre não só nas situações em que a oportunidade de obtenção de receitas 

marginais se implementa supervenientemente, como também nos casos em que a obtenção 

dessas receitas está prevista desde o projeto da concessão. 

 Se a possibilidade de obtenção de receitas marginais já foi prevista na concepção do 

empreendimento, ou seja, no edital da licitação, ou (i) já foi prevista uma tarifa inicial mais 

baixa do que seria a necessária se as receitas tarifárias tivessem de fazer frente ao custeio 

integral do serviço, ou (ii) ao final de determinados períodos as receitas marginais obtidas 

serão contabilizadas e revertidas à modicidade mediante a revisão tarifária533. Afinal, o 

parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 8.987/95 estabelece que as receitas marginais “serão 

obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato”. O efeito econômico das receitas marginais nesse caso pode ter sido não 

apenas a desoneração parcial dos usuários, como também a própria viabilização do 

empreendimento caso o custeio apenas mediante receitas tarifárias demandasse tarifas 

proibitivas ou no mínimo mais restritivas a boa parte dos usuários aos quais se dirige o 

serviço. Ou seja, a obtenção de receitas marginais terá integrado a equação econômico-

financeira da concessão, permitindo que o serviço seja prestado mediante a cobrança de 

tarifas mais baixas justamente porque a remuneração do prestador será integrada por outras 

fontes de receitas. 

 Se, entretanto, surgirem ao longo da concessão outras possibilidades de geração de 

receitas marginais, elas também deverão reverter em função da modicidade tarifária534. 

Com isso, deve haver em regra a redução do valor nominal da tarifa até então praticada 

(seja periodicamente com base nos valores efetivamente recebidos, seja por meio de 

projeção para toda a concessão). Dependendo do impacto financeiro das receitas 

adicionais, poderá haver ainda a simples ausência de reajuste em determinado momento ou 

a aplicação de um reajuste inferior ao inicialmente previsto – hipóteses que representam 

                                                 
533 O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n. 393/2002 – Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 
j. 30.10.2002), entendeu que, desde que as receitas marginais contribuam efetivamente para a modicidade 
tarifária, o momento do seu ingresso no fluxo de caixa é indiferente. Ou seja, essas receitas deverão integrar 
o fluxo de caixa, seja à medida que é efetivamente realizada, seja por meio de projeção para todo o período 
da concessão. No caso do contrato de concessão de rodovias analisado pela decisão, as receitas marginais 
integravam o fluxo de caixa somente após o período de um ano, empreendendo-se a revisão tarifária para 
mais ou para menos de acordo com os valores efetivamente recebidos. 
534 Já se adianta o entendimento aqui defendido, e que será exposto com maior detalhamento na sequência, 
que as oportunidades de obtenção de receitas marginais que eventualmente surjam ao longo da execução do 
contrato devem ser aproveitadas, apesar de não terem sido previstas no instrumento convocatório. 
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uma revisão das condições contratuais. De um modo ou de outro, haverá a reordenação do 

valor da tarifa de forma a levar em consideração as novas receitas marginais no custeio do 

serviço – com a necessária observação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão. 

 19. Em síntese, as receitas marginais têm por finalidade contribuir para a 

modicidade tarifária por meio de sua integração ao custeio do serviço delegado. Essa 

afirmação decorre diretamente da redação do artigo 11 da Lei n. 8.987/95. 

 Note-se, entretanto, que favorecer a modicidade tarifária por meio da obtenção de 

receitas marginais não significa reduzir de modo necessariamente linear as tarifas 

praticadas. É plenamente possível que o poder concedente decida aplicar o produto das 

receitas marginais em benefício de uma ou algumas classes específicas de usuários, 

viabilizando a instituição de benefícios tarifários – os quais, obviamente, deverão atender a 

todos os requisitos de validade expostos em capítulo anterior do presente trabalho. Assim, 

surgida a possibilidade de exploração de um empreendimento que gere receitas marginais à 

concessão, não necessariamente deverá haver a redução das tarifas em benefício de todas 

as classes de usuários. Ao vincular as receitas marginais à modicidade tarifária, o artigo 11 

da Lei n. 8.987/95 não impõe a aplicação dos recursos em benefício de obrigatoriamente 

todos os usuários. Pode haver uma decisão política de favorecer apenas determinado 

conjunto de usuários – decisão esta que, para ser válida, precisa se pautar em critérios 

justificáveis, conforme exposto ao se tratar dos benefícios tarifários. 

 Portanto, existem dois momentos diversos: de um lado há a conveniência e a 

possibilidade de obtenção de receitas marginais; de outro, há a decisão quanto à definição 

daqueles que serão beneficiados diretamente pelos recursos auferidos. 

 A viabilização de benefícios tarifários por meio da exploração de atividades que 

gerem receitas marginais não é tratada pela doutrina, mas não parece ser contrária à 

teleologia do artigo 11 da Lei n. 8.987/95. Assim, por exemplo, uma receita marginal pode 

viabilizar a redução das tarifas cobradas de uma classe de usuários que o poder concedente 

decida validamente beneficiar. Isso pode ocorrer em qualquer serviço delegado no qual a 

criação de benefícios tarifários e a obtenção de receitas marginais sejam econômica e 

juridicamente possíveis. 
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4. REGIME JURÍDICO DAS RECEITAS MARGINAIS 

 

4.1. NATUREZA JURÍDICA DOS EMPREENDIMENTOS QUE GERAM RECEITAS 

MARGINAIS 

 

 20. As atividades que geram receitas marginais a uma delegação de serviço público 

são atividades econômicas em sentido estrito535. Enquadram-se no artigo 170 e parágrafo 

único da Constituição Federal. Em princípio, portanto, são atividades reservadas à 

iniciativa privada. Não são reconduzíveis ao conceito de serviço público, uma vez que 

claramente não se destinam à satisfação de necessidades coletivas essenciais536. Não se 

pode afirmar, por exemplo, que a exploração de espaços publicitários se destine à 

satisfação de uma necessidade relacionada à dignidade da pessoa humana. 

 Assim, tem-se, de um lado, a prestação de um serviço com forte coeficiente de 

interesse social (que é justamente o serviço delegado), desenvolvido sob regime de direito 

público, e, de outro, a exploração comercial de uma atividade econômica em sentido 

estrito, sob regime de direito privado – ainda que também possa apresentar grande 

interesse social. 

 21. O fato de a atividade econômica gerar receitas marginais para o custeio da 

prestação de um serviço delegado não a transforma em um serviço público. Há uma 

conexão empresarial entre as duas atividades, mas a natureza pública de uma delas não tem 

o condão de alterar a natureza jurídica privada da outra. A atividade geradora de receitas 

marginais a uma concessão continua sendo uma atividade privada, voltada à obtenção de 

lucro e não à satisfação de necessidades coletivas essenciais. Em tese, poderia ser 

desempenhada por qualquer particular, caso não tivesse vinculação com a concessão. 

 Como dito, por ser uma atividade econômica enquadrada no artigo 170 da 

Constituição Federal, o empreendimento que gera receitas marginais se submete ao 
                                                 
535 É o que aponta de modo geral toda a doutrina sobre o tema. Marçal Justen Filho, a esse respeito, destaca 
que “essas atividades econômicas conexas ao serviço público enquadram-se no âmbito do art. 170 e 
parágrafo único da CF/88. Ou seja, são atividades reservadas, em princípio, à iniciativa privada e que não se 
vinculam direta e imediatamente à satisfação de uma necessidade coletiva essencial/ Em suma, não 
configuram serviço público” (Teoria Geral..., p. 368). No mesmo sentido: GUIMARÃES, Fernando 
Vernalha. Parceria..., p. 201; GARCIA, Flávio Amaral. A remuneração..., p. 56; e MACHADO, Cristiane 
Lucidi. Receitas..., p. 102). 
536 A cessão de uso para a passagem de infraestruturas (cabos, postes, tubulações, entre outras) também é 
uma atividade econômica, e não propriamente um serviço público. A situação, entretanto, apresenta um forte 
coeficiente de interesse social, na medida em que as pessoas que necessitam se utilizar dessa passagem de 
infraestruturas frequentemente são prestadoras de serviços públicos. Assim, o preço cobrado delas é 
fortemente regulado. Do contrário, haveria prejuízo em última medida aos usuários desses serviços, que 
acabariam arcando com o elevado custo para a passagem dessas estruturas. 
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princípio da livre iniciativa. Entretanto, não se pode negar que há uma restrição à aplicação 

desse princípio quando a atividade em questão é conexa a um serviço delegado. Essa 

conexão com o serviço provoca uma restrição do universo de possíveis exercentes da 

atividade. Ou seja, haverá a exploração econômica da atividade geradora de receitas 

marginais pelo concessionário, e não por terceiros (em princípio), justamente porque a sua 

posição jurídica de concessionário lhe confere essa oportunidade. Nesse sentido, a 

exploração de utilidades marginais a uma concessão representa um direito concedido ao 

concessionário de explorar aquela atividade, em muitos casos com exclusividade, a fim de 

que obtenha receitas que integrem a remuneração pela prestação do serviço concedido. 

 Note-se a enorme vantagem que o concessionário pode extrair de sua posição 

jurídica. A possibilidade de exploração de empreendimentos geradores de receitas 

marginais, muitas vezes com exclusividade, pode representar uma importante fonte de 

recursos. Daí a necessidade de valorização das receitas marginais, dentro da ideia de 

rentabilização, exposta acima.  

 O exemplo da exploração de publicidade em veículos utilizados no transporte 

coletivo de passageiros bem retrata essa situação. Trata-se do desempenho de uma 

atividade econômica em sentido estrito, mas exercida apenas pelo concessionário 

justamente porque é o proprietário dos veículos em questão. 

 Isso significa que terceiros que eventualmente desejariam exercer a atividade 

econômica em questão não podem alegar que a exploração dela pelo concessionário 

constitui ofensa ao princípio da livre iniciativa. Trata-se de uma “vantagem” do 

concessionário que não ofende a ordem econômica537, e que inclusive constitui uma das 

razões pelas quais o delegatário disputou em procedimento licitatório a possibilidade de ser 

contratado pelo Poder Público. 

 Não haverá, portanto, a obrigação do Estado de licitar as atividades que geram 

receitas marginais. Contudo, em determinados casos, isso pode até ser viável. Pode-se 

admitir, por exemplo, que o poder concedente promova uma licitação para a realização do 

serviço de reaproveitamento do lixo recolhido por um concessionário de coleta urbana. 

Nesse caso, o concessionário continuaria apenas desempenhando o serviço de coleta do 

                                                 
537 Nesse sentido, segundo Marçal Justen Filho, “a conexão, a acessoriedade ou a subsidiariedade com o 
serviço público acarretam uma restrição ao universo fático dos possíveis exercentes da atividade. A relação 
material (econômica) entre o serviço público e a atividade econômica traduz-se numa vantagem específica 
para o explorador do serviço público” (Teoria Geral..., p. 369). Mais adiante, recorrendo ao exemplo da 
publicidade em veículos utilizados para a prestação do serviço público de transporte, o doutrinador conclui 
que “nenhum outro particular pode invocar a livre iniciativa para apropriar-se dos espaços disponíveis nos 
ônibus e ali fixar publicidade” (op. cit., p. 370). 



 

 

309

lixo e sendo remunerado de acordo com o contrato (que não previa o reaproveitamento dos 

resíduos recolhidos), e o aproveitamento do lixo seria feito por outra empresa, que firmaria 

outro contrato com o Poder Público, independente daquele firmado com o 

concessionário538. 

 22. Outra possibilidade é a de se constatar, no curso de sua exploração, que a 

atividade destinada à obtenção de receitas marginais se tornou tão relevante que 

comportaria uma exploração autônoma por um terceiro. Para que haja esse destaque da 

atividade, entretanto, será necessário observar os direitos do parceiro privado. Não é 

razoável simplesmente se retirar dele a exploração da atividade, que inclusive pode ter se 

desenvolvido em virtude da eficiência do próprio concessionário. Deverá, nessa hipótese, 

haver acordo do concessionário quanto ao destaque da atividade. 

 23. Voltando aos casos em que uma atividade se destinará a gerar receitas 

marginais, é óbvio que poderá ser materialmente desempenhada por terceiros que não o 

concessionário. A exploração de um espaço comercial para a instalação de um restaurante, 

por exemplo, não impõe que o concessionário exerça a atividade em questão. Ele poderá 

ceder a utilização do espaço a um terceiro mediante a cobrança de determinado valor. Isso 

poderá inclusive ser mais conveniente e lucrativo ao serviço público, já que o 

concessionário normalmente não terá a expertise necessária para o gerenciamento desse 

tipo de negócio. Assim, poderá ser mais eficiente que o concessionário apenas cobre de um 

terceiro um valor periódico pela utilização do espaço. Nesse caso, a atividade econômica 

que gera receita marginal será a própria exploração do espaço mediante a cobrança de 

prestações periódicas, e não a atividade comercial que eventualmente venha a se realizar 

naquele espaço. Fica evidente, portanto, que a exploração se dará pelo concessionário 

justamente por ser o titular da condição de delegatário do serviço. Mas isso não ofende o 

princípio da livre iniciativa. 

 24. O fato de a atividade geradora de receitas marginais ser uma atividade 

econômica, entretanto, não significa que ela fique alheia a determinados controles por parte 

do poder concedente. 

                                                 
538 Note-se que a afirmação de que as fontes de receitas marginais devem ser exploradas em benefício da 
modicidade tarifária, portanto, apresenta uma série de temperamentos. Pode-se destacar determinada 
atividade e decidir-se por sua delegação a um terceiro – caso em que eventuais rendas obtidas não 
reverteriam à modicidade – a não ser que o Estado as utilizasse na forma de subsídio a fim de possibilitar a 
redução de tarifas. Além disso, pode-se chegar à conclusão de que o concessionário não tem qualificação 
técnica ou econômica suficiente para o desempenho de determinadas atividades que poderiam gerar receitas 
marginais (por exemplo, o concessionário que executa a mera coleta de lixo pode não ter know-how para 
desenvolver a atividade de reaproveitamento dos resíduos recolhidos). Trata-se, portanto, de um campo não 
sujeito a generalizações, que depende de uma análise concreta e detalhada de cada caso. 



 

 

310

 Conforme será tratado abaixo, há ampla liberdade na alocação dos riscos 

relacionados às atividades geradoras de receitas marginais. Basicamente, há três 

possibilidades: ou (i) o concessionário pode assumir integralmente os riscos da atividade, 

embolsando os lucros, mas também arcando com os prejuízos quando eles ocorrerem; ou 

(ii) os resultados poderão ser revertidos integralmente ao poder concedente, que deverá 

aplicar os recursos com vistas a proporcionar uma redução das tarifas539; ou (iii) as receitas 

marginais obtidas serão partilhadas entre poder concedente e concessionário, de forma que 

parte delas seja embolsada pelo prestador e o restante seja aplicado pela Administração 

para a redução das tarifas. 

 Na hipótese mencionada em “i”, o poder concedente não se preocupará com os 

resultados econômicos das atividades voltadas à produção de receitas marginais. Os lucros 

e os prejuízos serão assumidos pelo concessionário, sendo que a relação com a modicidade 

tarifária residirá no fato de que a proposta do licitante já previu tarifas mais baixas 

justamente porque tinha a possibilidade de obter rendimentos de outras fontes. Tal arranjo 

é admitido concretamente em determinadas licitações540. Tem a vantagem de dispensar o 

poder concedente de controlar os resultados obtidos com esses outros empreendimentos. 

Entretanto, há uma contrapartida, uma vez que a assunção de riscos pelo concessionário 

conduz à circunstância de que, se a atividade for muito rentável, isso não proporcionará 

maiores reduções da tarifa. A questão da alocação dos riscos relacionados às atividades 

geradoras de receitas marginais será tratada abaixo. 

 Já nas hipóteses previstas em “ii” e “iii”, o concedente deverá fiscalizar a 

contabilidade relacionada à atividade em questão para verificar o montante de receitas 

marginais obtidas. Afasta-se, com isso, o risco de desvio de receitas e procura-se reduzir a 

assimetria de informações relativa aos resultados do empreendimento541. 

 25. Para se facilitar esse controle, pode-se prever no edital que o concessionário 

forme uma sociedade de propósito específico exclusivamente para o desempenho das 

                                                 
539 Conquanto possível em tese, tal solução apresenta um baixo poder de incentivo ao concessionário, o que a 
torna menos eficiente. 
540 Os editais do programa de concessão de rodovias do Estado de São Paulo, de 1997, por exemplo, 
estabelecia que as receitas marginais seriam embolsadas pelas concessionárias, ainda que o poder concedente 
tivesse o poder de aprovar (ou desaprovar) os valores cobrados por certas atividades (como a cobrança de 
serviços prestados aos usuários, a cobrança de serviços de implantação e manutenção de acessos e a cobrança 
pelo uso da faixa de domínio). 
541 O artigo 31, inciso V, da Lei n. 8.987/95, estabelece que é dever do concessionário “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”. Isso engloba não só os registros contábeis 
relativos ao próprio serviço delegado, como também aqueles que se referem às atividades geradoras de 
receitas marginais. 
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atividades destinadas à geração de receitas marginais. Tendo uma contabilidade separada, 

isso tornará o controle mais facilitado e menos custoso542. Já se o concessionário explorar a 

atividade ancilar em nome próprio e tiver a natureza jurídica de uma sociedade de 

propósito específico, é recomendável que os seus estatutos já prevejam a possibilidade de 

exploração de atividades destinadas à obtenção de receitas marginais. 

 A fiscalização por parte do Poder Público, entretanto, deve se pautar pelo postulado 

da razoabilidade. Reitere-se que se trata de uma atividade econômica, para cujo 

desempenho a iniciativa privada, e não o Poder Público, apresenta maior vocação. O poder 

concedente não poderá se imiscuir em determinadas decisões empresariais relacionadas à 

gestão da atividade, especialmente se o risco da exploração for assumido pelo 

concessionário. Do contrário, o poder concedente deveria assumir o risco da exploração, 

ou explorar a atividade diretamente, o que geraria uma série de custos e inconvenientes, 

conforme já referido543. 

 Marcos Juruena Villela Souto, ao tratar do tema, dá um exemplo que demonstra 

muito bem como se deve ter razoabilidade no controle da atividade destinada a gerar 

receitas marginais. Diz ele: 
Levar tais receitas para o cálculo da modicidade da tarifa pode causar situações errôneas, como, por 
exemplo, o regulador começar a freqüentar as estações de metrô ou de trem para verificar se o preço 
da pipoca está razoável para propiciar uma receita alternativa melhor do que aquela que está sendo 
auferida e a partir daí se reduzir o valor da tarifa, ou o regulador, ao invés de regular o serviço 
público, começar a regular o quanto de sal pode ser colocado na pipoca, o quanto de açúcar pode ser 
colocado no algodão doce e sugerir que se aproveite o óleo da pipoca, pois assim a receita acessória 
é maior que aquele que foi propiciada e isso tudo irá viabilizar uma redução na tarifa544. 

 

 Esse exemplo constitui uma demonstração muito direta de que não é possível que o 

poder concedente pretenda controlar aspectos da atividade que dizem respeito 

exclusivamente às decisões empresariais do concessionário. Não se pode perder de vista 

que se trata de uma atividade econômica em sentido estrito, ainda que funcionalizada para 

a modicidade tarifária da concessão. A gestão da atividade incumbe ao particular, que 

inegavelmente é mais vocacionado a essa atuação do que o parceiro público. O concedente 

                                                 
542 A questão do custo regulatório costuma não ser devidamente enfrentada nos projetos de concessão. Ao se 
estabelecerem os termos específicos de um projeto, deve-se dar atenção ao custo que a fiscalização da 
concessão gera ao poder concedente. É evidente que o desenvolvimento de atividades adicionais com vistas à 
obtenção de receitas marginais amplia o custo de fiscalização. Esse normalmente não é um fator proibitivo à 
instituição de receitas marginais, mas a ponderação dos custos de fiscalização e a tomada de medidas para a 
ampliação de sua eficiência devem ser levados em consideração no desenho desses empreendimentos. 
543 DI PIETRO, Maria Sylvia. Parcerias..., p. 83-84. Segundo a doutrinadora, o poder-dever de controle 
“deve ser exercido dentro de limites razoáveis, não podendo a fiscalização fazer-se de tal modo que substitua 
a gestão da empresa. A Administração apenas fiscaliza; ela não administra a execução do serviço” (op. cit., p. 
83). 
544 Direito Administrativo das Parcerias. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. 67. 
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deve se preocupar fundamentalmente com as condições de prestação do serviço delegado e 

com a efetiva integração das receitas marginais à modicidade tarifária. 

 A definição concreta das possibilidades e do modo de exploração das atividades 

que geram receitas marginais deverá levar em consideração esse aspecto, prevendo-se – 

especialmente no edital da licitação e no contrato de concessão – os procedimentos e 

responsabilidades de modo a evitar conflitos futuros que inclusive poderiam prejudicar a 

consecução do objetivo previsto no artigo 11 da Lei n. 8.987/95. 

 

4.2. A QUESTÃO DA PREVISÃO NO EDITAL 

 

 26. O caput do artigo 11 e o inciso VI do artigo 18 da Lei n. 8.987/95 estabelecem a 

necessidade de previsão no edital das possíveis fontes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias e de projetos associados. 

 Desse modo, a licitação deverá abranger não apenas a concessão do serviço público 

propriamente dito, mas também todas essas outras atividades com as quais se busca a 

obtenção de receitas adicionais ou alternativas à cobrança de tarifas545. 

 Esse contexto, evidentemente, confere às licitações uma complexidade adicional. 

 26.1. É possível que a previsão do edital não seja detalhada. Em certos casos, há 

apenas a definição de que o concessionário poderá obter receitas marginais por meio de 

determinadas atividades que venha a desempenhar. Nessa hipótese, há a vantagem de que o 

concessionário terá maior liberdade para o desenvolvimento das atividades que julgar 

convenientes. O edital não engessará tais possibilidades. 

 Entretanto, há uma desvantagem em o edital conter apenas uma previsão genérica 

de obtenção de receitas marginais. Os licitantes poderão simplesmente desconsiderar em 

suas propostas as possibilidades de obtenção dessas receitas. Com isso, não haverá 

nenhuma vantagem aos usuários. Os valores das tarifas já serão suficientes para 

proporcionar um retorno suficiente ao concessionário, que, assim, não terá nenhum 

incentivo em buscar receitas adicionais. 

 26.2. Para evitar esse tipo de situação, o poder concedente poderá prever já no 

edital, de modo mais completo, as possibilidades de obtenção de receitas marginais. Nesse 

caso, o edital deverá normatizar a operacionalização das atividades geradoras de receitas 

                                                 
545 Esta afirmação não exclui a possibilidade de se explorarem atividades potencialmente geradoras de 
receitas marginais que surjam ao longo da concessão. Isso será tratado em tópico abaixo, ainda neste 
capítulo. 
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marginais do modo mais completo possível. Além disso, dependendo da atividade, será 

necessário verificar na licitação se o licitante tem qualificação técnica, econômica e 

financeira para exercê-la546. 

 Nesse segundo cenário, portanto, deverão ser avaliados na fase interna da licitação 

os potenciais econômicos do empreendimento quanto à possibilidade de geração de 

receitas marginais e quanto ao impacto dessa receita no custeio do serviço que se pretende 

delegar. 

 Dir-se-á, não sem razão, que o Poder Público não possui a criatividade necessária 

para prever esses empreendimentos, e que a iniciativa privada poderia desenvolvê-los com 

maior competência e precisão no futuro, quando o serviço já estivesse sendo prestado em 

regime de delegação. Entretanto, há uma série de mecanismos de que o Poder Público 

poderá se valer para aproveitar a criatividade do setor privado ainda na fase interna do 

certame. 

 Flávio Amaral Garcia defende que o poder concedente deve contratar consultorias 

junto à iniciativa privada para analisar as potencialidades do empreendimento na geração 

de receitas marginais. Os projetos desenvolvidos, então, integrariam o objeto do certame, e 

ainda se poderia prever que o licitante vencedor restituísse ao Poder Público os gastos 

realizados com a consultoria547. 

 Trata-se de uma solução interessante e plenamente viável. A possibilidade de 

geração de receitas marginais significativas que revertam em prol da modicidade tarifária 

pode justificar o investimento na contratação de uma consultoria. 

 Há ainda outras formas de o Poder Público se valer da criatividade do setor privado 

no desenvolvimento de projetos lucrativos. É plenamente possível que um particular 

apresente ao Poder Público um projeto de parceria público-privada548. É evidente que o 

                                                 
546 A simples exploração de espaços publicitários não demanda nenhuma qualificação técnica mais apurada. 
O mesmo não se pode dizer de outras atividades, tais como o reaproveitamento de resíduos derivados da 
coleta de lixo. 
547 A remuneração..., p. 58. 
548 Uma das versões do projeto de lei que resultou na Lei n. 11.079/2004 continha a previsão, em seu artigo 
2º, § 1º, de que: “É assegurada a qualquer interessado a apresentação à administração pública de proposta de 
contrato de parceria público-privada nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da sua participação no 
respectivo processo licitatório”. Essa previsão, contudo, não foi mantida na lei. Entretanto, como o autor do 
presente estudo já defendeu em outra oportunidade, “essa supressão não causa nenhuma alteração 
substancial, já que, conforme afirmado acima, a faculdade de qualquer interessado apresentar uma proposta 
de PPP insere-se no direito constitucional de petição ao Estado. Assim, mesmo com a alteração do projeto de 
lei, é possível que qualquer pessoa apresente à Administração uma proposta de contrato de Parceria Público-
Privada” (SCHWIND, Rafael Wallbach. Aspectos relativos à elaboração de projetos nas parcerias público-
privadas. In: TALAMINI, Eduardo; JUSTEN, Monica Spezia. Parcerias Público-Privadas: um enfoque 
multidisciplinar. São Paulo: RT, 2005, p. 305). Posteriormente, em dezembro de 2006, foi editado o Decreto 
n. 5.977/2006, que prevê expressamente a possibilidade de apresentação de projetos de PPP. 
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sujeito que apresenta o projeto não terá nenhuma vantagem na futura concorrência. De 

todo modo, essa possibilidade não deixa de ser um mecanismo de aproveitamento da 

criatividade privada. O projeto poderá apontar fontes de receitas marginais, indicando as 

potencialidades a serem exploradas – dentro da ideia acima referida de que os fatores de 

uma atividade econômica normalmente não são organizados de modo simplesmente linear. 

 A participação da iniciativa privada na concepção de parcerias, contudo, não se 

resume à hipótese de se propor à Administração um projeto de parceria público-privada. 

Essa faculdade é até bastante tímida em face das potencialidades de colaboração entre os 

setores público e privado na concepção de projetos. O autor deste estudo já defendeu em 

outra oportunidade a necessidade de se empreender um diálogo maior entre o Poder 

Público e os eventuais interessados na concepção de parcerias549. Poderia se utilizar um 

mecanismo semelhante ao previsto na Ordonnance n. 2004-559, de 19 de junho de 2004, 

do direito francês. O artigo 7º daquela Ordonnance prevê a possibilidade de se empreender 

um diálogo concorrencial (dialogue compétitif) entre o Poder Público e cada um dos 

candidatos, que terá como objeto a definição dos meios técnicos, bem como a concepção 

jurídica e financeira para que a parceria atinja seus objetivos. Rigorosamente, a pessoa 

pública pode discutir com os candidatos todos os aspectos do contrato. 

 É óbvio que esse diálogo deve obedecer a parâmetros de estrita legalidade. A 

pessoa de direito público não poderá dar a nenhum candidato qualquer informação que o 

coloque em vantagem em relação aos demais. Além disso, o procedimento de diálogo 

concorrencial com os interessados deve ser precedido de um aviso público. Ou seja, existe 

uma clara preocupação com a lisura e a publicidade do processo, de forma a garantir a livre 

concorrência. Quando as discussões chegam a seu termo, a pessoa pública informa essa 

circunstância aos candidatos e os convida para apresentarem suas propostas finais, as quais 

deverão compreender todos os elementos necessários à execução do futuro contrato. 

 Considera-se aqui plenamente compatível com o direito brasileiro a introdução de 

procedimentos dessa natureza, em que a exploração de atividades que gerem receitas 

marginais poderá (rectius, deverá) integrar a pauta de discussões. Isso pode ser feito, por 

exemplo, em uma audiência pública. 

 Enfim, há uma série de mecanismos por meio dos quais o Poder Público poderá se 

valer da criatividade do setor privado para o desenvolvimento de projetos que gerem 

                                                 
549 SCHWIND, Rafael Wallbach. Aspectos relativos à elaboração de projetos nas parcerias público-privadas. 
In: TALAMINI, Eduardo; JUSTEN, Monica Spezia. Parcerias Público-Privadas: um enfoque 
multidisciplinar. São Paulo: RT, 2005, p. 307-311 e 316-319. 
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receitas marginais já antes de firmada a concessão. A contratação de consultoria tem a 

vantagem de que o consultor não terá interesse nenhum em “guardar” ideias para o futuro, 

mas não se pode negar a utilidade de se aproveitar a expertise dos próprios interessados na 

concessão. 

 Outro fator que possibilita a utilização da criatividade privada já no momento de 

definição das condições da concessão é o de permitir que os próprios licitantes elaborem 

projetos técnicos de exploração de utilidades acessórias ao serviço que se pretende delegar. 

Aqui, o Poder Público se valerá da criatividade do setor privado não na fase interna, mas já 

na fase externa da licitação, no momento de seleção das propostas técnicas. Como será 

demonstrado abaixo, a permissão de que os próprios licitantes desenvolvam em suas 

propostas os modos de exploração tem repercussões na alocação do risco dessas atividades. 

 Nesse caso, será necessário adotar critérios de julgamento que levem em 

consideração as propostas técnicas apresentadas pelos licitantes. Poderão ser utilizados, por 

exemplo, os critérios de (i) “melhor proposta em razão da combinação dos critérios de 

menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica” (Lei n. 

8.987/95, artigo 15, inciso V) e (ii) melhor proposta em razão da combinação da melhor 

técnica com o menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração550 (Lei n. 

11.079/2004, artigo 12, inciso II, alínea a). 

 É inegável, portanto, que a previsão de custeio do serviço por meio de receitas 

marginais pode conferir maior complexidade aos certames, tanto na definição concreta das 

formas de exploração quanto no que diz respeito à qualificação dos licitantes. De todo 

modo, essas circunstâncias não podem ser um fator de desestímulo à busca de receitas 

marginais. A licitação apresenta uma duração muito curta em comparação com a do 

contrato de concessão e, portanto, a concentração de esforços pelo Poder Público no 

sentido de se estabelecerem as condições de exploração dessas receitas pode apresentar 

benefícios por um longo período. 

 27. Em síntese, o edital poderá deixar aberta ao futuro concessionário a 

possibilidade de identificar possíveis fontes de receitas marginais, ou poderá adotar uma 

postura mais dirigida, consistente em estabelecer de antemão as possibilidades que o 

concessionário deverá explorar. Ambas as hipóteses têm vantagens e desvantagens. 

 Em todo caso, entretanto, é necessário que o edital não tenha a pretensão de 

engessar as formas de obtenção de receitas marginais. Pelo fato de o contrato de concessão 

                                                 
550 Nas situações em que houver ainda a previsão de contraprestação do parceiro público além do custeio por 
receitas marginais. 
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ter longa duração, é imprescindível que haja maleabilidade suficiente para permitir o 

aproveitamento de oportunidades que surjam ao longo da prestação, como se passa a 

demonstrar. 

 

4.3. O APROVEITAMENTO SUPERVENIENTE DE OPORTUNIDADES 

 

 28. A necessidade de se prever a obtenção de receitas marginais já no edital não 

exclui a possibilidade de exploração de novas oportunidades que surjam ao longo da 

concessão. 

 Diante disso, a determinação do artigo 11 da Lei n. 8.987/95 quanto à necessidade 

de previsão dessas fontes de receita no edital obviamente deve ser interpretada no sentido 

de que tais fontes devem ser previstas no instrumento convocatório quando possível. Ao 

longo da execução do contrato de concessão, podem surgir novas possibilidades de 

exploração de fontes de receitas marginais não cogitáveis quando da elaboração do edital. 

Inovações econômicas, decorrentes inclusive da evolução tecnológica, podem propiciar 

novas formas de exploração inexistentes ou ainda cujas potencialidades eram 

desconhecidas no momento da outorga. 

 Reitere-se que a longa duração que caracteriza os contratos de concessão aumenta a 

probabilidade de que novas formas de exploração econômica da concessão surjam ao longo 

dos anos. Daí a impossibilidade de se ignorar essas novas alternativas de geração de 

receitas marginais, especialmente porque elas reverterão em benefício da modicidade 

tarifária e, consequentemente, da ampliação do acesso aos serviços pelos usuários. 

 Ocorre algo análogo à aplicação do princípio da atualidade.  

 Em estudo específico sobre o tema, José Luis Meilán Gil expôs o seguinte: 
La evolución tecnológica demanda una evaluación continuada de los servicios para comprobar si 
resultan adecuados para la satisfacción de las demandas sociales. Esa adecuación forma parte de la 
capacidad innovadora, propia de un mercado abierto y competitivo. Pero no excluye, en general, y 
sobre todo en períodos de transición a la competencia desde situaciones de monopolio, que esa 
función evaluadora sea realizada por el Estado. Pasa ahora a constituir una misión primordial551. 

 

                                                 
551 Progreso Tecnológico y Servicios Públicos. Navarra: Civitas, 2006, p. 125-126. A tese do doutrinador é 
que a cláusula de evolução tecnológica adquire contornos especiais com a submissão dos serviços públicos a 
mecanismos de mercado (como à concorrência). Segundo ele: “El Estado no se encuentra ahora, como en el 
conflicto del gas y la electricidad en los albores del alumbrado público de las ciudades, ligado por cláusulas 
contractuales. Las modificaciones en la prestación de los servicios se realizan de conformidad con la 
dinámica de la competencia en el mercado” (op. cit., p. 127). Entretanto, o doutrinador destaca que mesmo 
serviços prestados em regime de exclusividade vêm demandando medidas destinadas à sua atualização 
tecnológica. Defende-se aqui que as oportunidades de geração de receitas marginais constituem claro 
exemplo disso. 
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 Da mesma forma que o princípio da atualidade impõe que as condições de 

prestação do serviço delegado sejam compatíveis com a evolução tecnológica, pode-se 

falar em uma espécie de evolução das formas de exploração econômica da concessão, em 

decorrência da aplicação do princípio da eficiência que norteia a busca por fontes de 

receitas marginais. Com essa evolução da exploração econômica, podem surgir novas 

oportunidades de obtenção de receitas marginais, as quais não poderão ser simplesmente 

ignoradas. 

 29. Esse entendimento é acolhido pela doutrina de modo geral. Segundo Marçal 

Justen Filho, o não aproveitamento de novas modalidades de exploração econômica 

desconhecidas por ocasião da outorga “significaria congelar o modelo de exploração 

econômica da concessão, impedindo suas modificações, acréscimos e melhoramentos”552. 

Ou seja, a evolução das possibilidades de exploração da concessão deve ser observada. 

Não se admitem estagnações nesse campo. 

 Em sentido semelhante, Alexandre Santos de Aragão, ao tratar do tema, defende 

que se deve “interpretar o art. 11 da Lei inteligentemente, admitindo-se o exercício da 

atividade não prevista originariamente no edital, já que os princípios da eficiência e da 

economicidade refutariam interpretação que levasse à perda de novas receitas para o 

serviço público”553. 

 Fernando Vernalha Guimarães expõe dois argumentos em favor da possibilidade de 

exploração de receitas adicionais surgidas ao longo da concessão. Primeiro, sustenta-se na 

mutabilidade que caracteriza os contratos administrativos de concessão. Nesse sentido, 

afirma o doutrinador que o “recurso à integração de receitas acessórias à concessão, antes 

de se apoiar na letra do dispositivo do artigo 11 da Lei nº 8.987/95, descende de princípios 

gerais do contrato administrativo, que autorizam a sua mutabilidade em prol do interesse 

coletivo”554. A promoção da modicidade tarifária logicamente consiste em uma finalidade 

de forte interesse coletivo. Logo, a alteração das condições do contrato de modo a permitir 

a exploração de receitas marginais é plenamente possível. Seu segundo argumento é de raiz 

finalista. Segundo ele, a “teleologia da norma favorece então uma interpretação extensiva 

do preceito, admitindo-se a introdução de novas fontes de receita posteriormente à outorga 

                                                 
552 Teoria Geral..., p. 374. 
553 O Direito..., p. 612. 
554 As receitas..., p. 128. 
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da concessão”555. O recurso à teleologia da norma também é feito por Flávio Amaral 

Garcia556. 

 Portanto, as oportunidades supervenientes de obtenção de receitas marginais devem 

ser utilizadas, o que não caracteriza ofensa ao artigo 11 da Lei n. 8.987/95. A doutrina que 

trata do tema, de modo geral, reconhece essa possibilidade. 

 Deve-se reconhecer, aliás, a impossibilidade de se prever com antecedência 

absolutamente todas as formas de exploração econômica de um empreendimento. Muitas 

vezes, apenas com a prestação do serviço é possível dar-se conta da existência de 

determinadas possibilidades de obtenção de receitas marginais. Até mesmo uma 

consultoria especialmente contratada pelo poder concedente para identificar as 

potencialidades econômicas de um empreendimento pode deixar de verificar certas 

alternativas. 

 Diante disso, em princípio, a solução será a de permitir a exploração intensiva de 

todas as oportunidades, ainda que não previstas no edital da licitação. Afinal, as receitas 

marginais se destinarão justamente à promoção da modicidade tarifária, ao permitirem uma 

exploração mais eficiente da concessão. Não se pode admitir a pura e simples recusa de 

obtenção de receitas marginais apenas em virtude de o edital não ter previsto as possíveis 

fontes dessas receitas. 

 Note-se que a possibilidade de o edital prever apenas de modo genérico a 

viabilidade de o concessionário desenvolver atividades que gerem receitas marginais 

apenas confirma que é possível explorar atividades não previstas no instrumento 

convocatório. Nessa hipótese, na realidade, até mesmo se parte do pressuposto de que 

haverá a identificação pelo concessionário das oportunidades geradoras de receitas 

marginais. 

 Ainda quanto ao tema, não se pode perder de vista que, em certos casos, quando a 

exploração de uma possibilidade não precise ser desempenhada necessariamente pelo 

concessionário, é plenamente possível que o Poder Público decida licitar tal 

empreendimento. 

 30. Indo adiante, é de se questionar quem poderia ter a iniciativa de exploração de 

receitas marginais, uma vez que isso pode apresentar relevância em termos práticos. 

                                                 
555 As receitas..., p. 129. 
556 A remuneração..., p. 57. 
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 Quanto a isso, parece evidente que a iniciativa de exploração de empreendimentos 

que gerem receitas marginais pode partir tanto do concessionário quanto também do poder 

concedente. 

 O concessionário, ao prestar o serviço, pode identificar potencialidades que não 

eram evidentes na época da licitação. Seu contato direto com a prestação do serviço 

permite-lhe identificar novas utilidades para os usuários ou para os subprodutos da 

concessão. O poder concedente também tem essa possibilidade de identificação de 

alternativas de exploração, mas fundamentalmente em virtude da fiscalização que 

empreende sobre a prestação do serviço. Além disso, não se ignora que os próprios 

usuários podem identificar certas potencialidades do serviço e pleitear, seja ao 

concessionário, seja ao concedente, a sua implantação – cuja viabilidade deverá ser 

examinada pelo parceiro público. 

 Como será demonstrado abaixo ao se tratar da alocação dos riscos nos 

empreendimentos destinados à obtenção de receitas marginais, a iniciativa pela sua 

exploração pode ser um fator a ser considerado nessa alocação. 

 Outro aspecto relevante a se destacar consiste na necessidade de haver acordo entre 

o poder concedente e o concessionário no que se refere às condições de implantação dos 

empreendimentos destinados à geração de receitas marginais. 

 Normalmente, esses empreendimentos envolvem a exploração de bens públicos, e 

dependerão da formalização de concessões de uso, concessões de direito real de uso, 

enfiteuse ou outros modos de formalização. Por óbvio, a concordância do Poder Público 

será necessária para a implantação desses arranjos. 

 Mas não é apenas para a formalização da utilização de bens públicos que a 

concordância entre as partes será necessária. Deve-se buscar um consenso entre concedente 

e concessionário no tocante ao próprio projeto de exploração de atividades conexas ao 

serviço delegado. 

 31. Ainda que a obtenção de receitas marginais seja destinada à modicidade 

tarifária, não é possível ignorar o direito do concessionário à manutenção das condições 

contratuais. A imposição unilateral de alterações na execução do contrato, ainda que com 

objetivos louváveis como a redução das tarifas, muitas vezes gera distorções que apenas 

encarecem a prestação do serviço e geram insegurança jurídica. Com base nesse 

entendimento, Fernando Vernalha Guimarães entende não ser lícita a alteração dos 
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contratos de concessão para o fim de se implementar a execução de atividades destinadas à 

obtenção de receitas marginais557. 

 Cristiane Lucidi Machado também defende essa impossibilidade, mas com base em 

outro fundamento. Segundo ela, por se tratar da exploração de atividades sujeitas à livre 

iniciativa, uma vez que não são serviços públicos, sua implementação seria uma faculdade 

do concessionário. Assim exprimiu seu entendimento: 
As atividades aptas a gerar receitas extraordinárias não são serviços públicos delegados e, por este 
motivo, não podem sofrer os efeitos da regulação por parte dos entes reguladores como se o fossem. 
O papel destes últimos, no que tange àquelas atividades, é empreender todas as medidas necessárias 
para que o seu produto concorra para a modicidade das tarifas, em cumprimento ao que determina a 
lei. Desta forma, se o delegatário houver por bem deixar de exercer tais atividades ou decidir reduzi-
las a níveis inferiores de receitas, não há como coagi-lo a empreendê-los ou a incrementar seus 
ganhos. Afinal, são atividades econômicas regidas pelo princípio da livre iniciativa, cujo 
empreendimento é faculdade do delegatário, único responsável por sua gestão (pode-se, sim, 
incentiva-lo a tanto, conforme será mais adiante analisado)558. 

 
 Essas preocupações são louváveis. Concorda-se com a afirmação de que o Poder 

Público não pode obrigar o concessionário a explorar determinadas atividades 

simplesmente argumentando que elas seriam lucrativas e reverteriam em benefício da 

redução das tarifas. Ao concessionário é possível questionar a própria viabilidade 

econômica do empreendimento, discordando do seu potencial de geração de lucros. Essa 

discordância pode se fundamentar em dados objetivos, como levantamentos de mercado ou 

a identificação de casos semelhantes que tenham sido infrutíferos. É inadmissível que o 

concessionário seja simplesmente obrigado a exercer certas atividades cujo insucesso 

parece provável. Do contrário, estaria exposto a riscos do negócio que poderiam causar-lhe 

prejuízos de elevada monta, o que poderia colocar em xeque não só a sua continuidade 

como empresa, mas a própria continuidade da prestação do serviço delegado. Daí a 

necessidade de consenso entre os parceiros público e privado. 

 Um fator relevante nesse ponto é o de que o concessionário foi contratado para 

prestar um serviço específico. Foi para a prestação desse serviço que o particular decidiu 

participar da licitação. Sua qualificação foi examinada pelo poder concedente para a 

realização de um determinado serviço, e não para qualquer outro tipo de atividade. Por esse 

ângulo, não é possível simplesmente obrigar o concessionário a desempenhar uma série de 

atividades para as quais ele não tem qualificação técnica ou econômica. Se o particular 

                                                 
557 Parceria..., p. 207-208. 
558 Receitas..., p. 102-103. 
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soubesse que poderia ser obrigado a executar atividades para as quais não tem qualificação 

ou interesse, eventualmente poderia nem mesmo ter decidido participar do certame559. 

 32. Por fim, destaque-se que o concessionário, para desenvolver determinadas 

atividades, necessitará de autorizações em certos casos expedidas por um ente federativo 

diverso do poder concedente. 

 

4.4. A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE ATIVIDADES QUE GERAM RECEITAS 

MARGINAIS 

 

 33. Há ainda a possibilidade de se gerar uma situação em sentido contrário à 

exposta no tópico acima, ou seja, a de se extinguir a exploração de determinadas atividades 

que haviam sido concebidas para a obtenção de receitas marginais. 

 Trata-se de questão que não é explorada pela doutrina. Entretanto, reputa-se aqui 

que as justificativas para tanto são exatamente aquelas que fundamentam a possibilidade de 

exploração de oportunidades supervenientes. 

 33.1. Nos casos em que o concessionário tiver liberdade para iniciar a exploração 

de determinadas atividades, entende-se que terá também liberdade para encerrá-las. 

 33.2. Entretanto, mesmo nos casos em que o poder concedente previu de forma 

mais dirigida a exploração de certas atividades geradoras de receitas marginais, a liberação 

do concessionário de desempenhar uma atividade ineficiente não constitui violação ao 

edital, nem inovação indevida do contrato de concessão. Trata-se unicamente de uma 

adaptação da avença às condições supervenientes. 

 É possível que, ao longo da concessão, determinadas atividades concebidas para a 

geração de receitas marginais passem a não mais ser viáveis. Isso pode ocorrer por uma 

série de motivos, normalmente ligados ao desinteresse dos seus potenciais clientes (a 

atividade se tornou desatualizada ou desnecessária, possivelmente em face de outras 

utilidades que surgiram depois da concessão). Note-se que o princípio da atualidade pode 

tanto fazer surgir determinadas possibilidades, como também tornar outras obsoletas. 

Nesse caso, não faz sentido exigir que o concessionário continue explorando uma atividade 

que não gera receitas – menos ainda se ela for deficitária. 

                                                 
559 É o que ocorre, por exemplo, quando surge a possibilidade de se aproveitar o lixo recolhido por um 
determinado concessionário do serviço de coleta. Esse concessionário teve sua qualificação técnica e 
econômica avaliada exclusivamente para a prestação da coleta. Não é razoável obrigá-lo a realizar o 
aproveitamento do lixo, que consiste em uma atividade inteiramente nova, que envolve o emprego de altos 
investimentos e de tecnologia de ponta. 
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5. AS RECEITAS MARGINAIS NAS CONCESSÕES PATROCINADAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

5.1. O CABIMENTO DA OBTENÇÃO DE RECEITAS MARGINAIS NAS 

CONCESSÕES PATROCINADAS E ADMINISTRATIVAS 

 

 34. A previsão legal das concessões patrocinadas e administrativas provoca 

algumas questões novas em relação às receitas marginais. A primeira delas diz respeito ao 

cabimento desse tipo de receita nessas modalidades contratuais. 

 35. Com relação às concessões patrocinadas, não há qualquer dúvida de que é 

cabível a exploração de atividades destinadas à obtenção de receitas marginais. Isso porque 

o artigo 3º, § 1º, da Lei n. 11.079/2004, prevê expressamente a aplicação da Lei n. 

8.987/95 às concessões patrocinadas – o que inclui o artigo 11 desta lei. Por decorrência 

disso, é possível o desenvolvimento de atividades ancilares nas concessões patrocinadas 

com vistas à obtenção de receitas marginais. 

 36. No tocante às concessões administrativas, parte da doutrina entende que, pelo 

fato de o artigo 11 não ter sido expressamente mencionado no caput do artigo 3º da Lei n. 

11.079/2004, não seria possível a sua aplicação às concessões administrativas. É o 

entendimento de Mauricio Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, inclusive já referido 

no Capítulo IV560. 

 Contudo, entende-se aqui que é plenamente possível a obtenção de receitas 

marginais no âmbito das concessões administrativas. A questão é que, como não há a 

cobrança de tarifas dos usuários nas concessões administrativas, será impossível 

logicamente que as receitas marginais sejam voltadas à modicidade tarifária. Entretanto, é 

cabível prever a possibilidade de o concessionário desenvolver atividades voltadas à 

obtenção de receitas marginais. Com isso, estará havendo a exploração econômica de todas 

as possibilidades apresentadas, o que é um imperativo da eficiência, conforme já destacado 

acima. 

 Portanto, o simples fato de o caput do artigo 3º da Lei n. 11.079/2004 não ter 

previsto expressamente a aplicabilidade do artigo 11 da Lei n. 8.987/95 às concessões 

administrativas não afasta a possibilidade de obtenção de receitas marginais nesse tipo de 

                                                 
560 Comentários..., p. 201. 
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concessão. Essa possibilidade deriva de um imperativo econômico de rentabilização das 

oportunidades constatadas. 

 

5.2. A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS MARGINAIS NAS CONCESSÕES 

PATROCINADAS E ADMINISTRATIVAS 

 

 37. Outra questão que se põe diz respeito à destinação das receitas marginais nas 

concessões patrocinadas e administrativas. 

 38. Nas concessões administrativas, conforme destacado, não há cobrança de 

tarifas. Desse modo, as receitas marginais poderão ser aplicadas para a redução da própria 

contraprestação assumida pelo parceiro público. Isso pode ocorrer tanto (i) com o 

compartilhamento dos lucros auferidos com atividades geradoras de receitas marginais 

quanto (ii) com a simples previsão de que a obtenção de receitas marginais estará inserida 

na remuneração do parceiro privado, integrando a equação econômico-financeira da 

contratação. 

 Note-se que, em ambos os cenários, o parceiro privado será incentivado a buscar 

receitas marginais e, simultaneamente, haverá benefícios ao parceiro público. Isso porque 

haverá um compartilhamento dos resultados, que será explícito na hipótese “i”, e implícito 

na hipótese “ii”. 

 Já eventual previsão de que a integralidade dos lucros derivados de 

empreendimentos ancilares devesse ser integralmente aplicada para a redução da 

contraprestação pública retiraria do parceiro privado todo incentivo na busca por receitas 

marginais. Afinal, a remuneração do concessionário seria exatamente a mesma com ou sem 

a obtenção de receitas marginais. 

 No tocante às concessões patrocinadas, as receitas marginais poderão reverter à 

modicidade tarifária, por aplicação direta do artigo 11 da Lei n. 8.987/95. Aplicam-se às 

concessões patrocinadas todas as observações feitas acima quanto ao compartilhamento 

dos lucros. 

 Entretanto, é possível também que as receitas marginais nas concessões 

patrocinadas sejam voltadas à diminuição das contraprestações assumidas pelo parceiro 

público. Pode-se elaborar um arranjo contratual pelo qual as receitas marginais se voltem 

em parte ao poder concedente, com vistas a diminuir a contraprestação assumida pelo 

parceiro público. 
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 39. Já há manifestações doutrinárias nesse sentido. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

ao tratar das receitas marginais, destaca que “essas receitas podem favorecer a redução da 

própria contraprestação do poder público”561. 

 No mesmo sentido, Aline Paola Correa Braga Camara de Almeida defende que “se 

o formato do contrato de público-privada permitir, nada obsta que o Estado estime a 

diminuição do valor da sua contrapartida em função da previsão da arrecadação destas 

receitas. Quanto mais se arrecadar por meio desta espécie de recursos, menor seria o 

desembolso de valores, assim como a disponibilização de bens e direitos pelo Poder 

Público, primando pela economicidade e atendendo à diretriz de responsabilidade 

fiscal”562. 

 O fato é que há grande maleabilidade na definição concreta das condições de 

remuneração de uma PPP. Observe-se, contudo, que o arranjo contratual não deverá afastar 

o interesse do parceiro privado em buscar fontes alternativas de receitas. Se todo o 

resultado dessas atividades se voltar ao parceiro público, por exemplo, não haverá 

incentivo ao parceiro privado e, consequentemente, não serão explorados 

empreendimentos voltados à geração de receitas marginais. 

 

6. A QUESTÃO DO DEVER JURÍDICO DE EXPLORAR AS FONTES DE 

RECEITAS MARGINAIS 

 

 40. Afirma-se que o poder concedente tem o dever de aproveitar as oportunidades 

de geração de receitas marginais propiciadas por uma delegação de serviço, uma vez que 

se trata de funcionalizar tais atividades em benefício dos usuários, por meio da redução das 

tarifas. 

 Esse entendimento é defendido com bastante ênfase por Marçal Justen Filho, nos 

seguintes termos: 
Afigura-se claro que a expressão poderá, constante do art. 11, comporta interpretação em termos. 
Haverá o dever de aproveitar todas as oportunidades para benefício da comunidade. Não é possível 
que a Administração ignore oportunidades que propiciariam redução de custos de tarifas. Muito 
menos admissível seria permitir que o concessionário embolsasse receitas outras, sem que fossem 
elas computadas para fins de remuneração de sua atuação. Logo e sempre que estiverem presentes 
circunstâncias propiciando obtenção de outras receitas, a Administração terá o dever de aproveitar 
tais oportunidades563. 

 

                                                 
561 Parcerias..., p. 149. 
562 As Tarifas..., p. 223. 
563 Teoria Geral..., p. 372. 



 

 

325

 41. A exploração de empreendimentos com potencial de geração de receitas 

marginais constitui decorrência do princípio da eficiência. Assim, em princípio, devem-se 

explorar todas as oportunidades que se apresentam, ainda mais porque isso se reverte em 

benefício dos usuários. Nesse sentido, pode-se afirmar que existe um dever jurídico de 

exploração dos potenciais econômicos que constituem subprodutos de uma concessão. Há, 

no entanto, a necessidade de ponderação de uma série de outros princípios e circunstâncias 

concretas que podem afastar tanto o dever de exploração dessas atividades quanto a 

necessidade de sua vinculação ao serviço delegado. 

 

6.1. AINDA A QUESTÃO DA LIBERDADE DE INICIATIVA E O DEVER DE 

LICITAÇÃO 

 

 42. A primeira questão que deve ser levada em consideração diz respeito à 

liberdade de iniciativa. 

 Conforme examinado acima, as atividades com potencial de geração de receitas 

marginais são atividades econômicas em sentido estrito. Sujeitam-se à livre iniciativa, 

muito embora normalmente a sua exploração só possa ser feita pelo concessionário. Deu-se 

o exemplo da exploração de espaços para fins publicitários em ônibus de propriedade do 

concessionário, em que terceiros possivelmente interessados na exploração desse potencial 

evidentemente não poderiam alegar violação à liberdade de iniciativa. 

 Entretanto, em certos casos a exploração da atividade que poderia gerar receitas 

marginais não se relaciona necessariamente à figura do concessionário. Isso ocorre com 

bastante evidência não somente na exploração de atividades sem vinculo material com a 

concessão, como também em atividades com alguma vinculação à concessão, mas que não 

envolvem a exploração de bens de propriedade do concessionário. 

 As atividades que não se vinculam materialmente a uma concessão podem ser 

desempenhadas por terceiros mediante um título conferido pelo Poder Público. Caberá à 

Administração decidir se vai realizar licitação para a disputa pela exploração de 

determinada atividade, ou se vai vincular essa atividade ao custeio de um serviço que 

pretende delegar à iniciativa privada564. 

                                                 
564 Evidentemente, a decisão por licitar a exploração dessa atividade separadamente do serviço delegado 
passa por uma avaliação da sua viabilidade econômica. Ou seja, essa atividade deverá ser passível de gerar 
benefícios econômicos ao particular que começar a explorá-la de tal modo que possibilite a sua exploração 
independentemente do serviço delegado. Normalmente, isso não será problema porque, se a atividade for 
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 Quanto a atividades materialmente vinculadas à concessão, mas que não se 

relacionam necessariamente à pessoa do concessionário, ocorre algo semelhante. O poder 

concedente pode decidir por realizar uma licitação para a exploração da atividade em vez 

de possibilitar que o concessionário a explore economicamente. Assim, por exemplo, o 

Poder Público poderá decidir que é melhor realizar a licitação para a concessão do direito 

de uso de um terreno público para a instalação de um estabelecimento comercial do que 

permitir a sua exploração necessariamente pelo concessionário. Isso é plenamente possível 

na medida em que se trata da exploração de um bem público (ainda que beneficiado por 

uma externalidade do serviço delegado), e não de um bem do concessionário. 

 O poder concedente, portanto, deve sopesar o valor constitucionalmente assegurado 

da liberdade de iniciativa – que, nesse caso, ainda se liga ao princípio da licitação – sempre 

que a exploração de determinada atividade não se vincule necessariamente à pessoa do 

concessionário. Em tais hipóteses, poderá decidir que o melhor é realizar uma licitação 

específica em vez de permitir a exploração da atividade pelo concessionário. 

 Desse modo, ainda que haja o dever do Estado de explorar determinadas 

potencialidades, é plenamente possível que isso se faça sem vinculação à concessão. 

 

6.2. A DECISÃO DE EMPREGAR OS RECURSOS EM OUTRAS FINALIDADES 

 

 43. O segundo fator a ser ponderado no tocante ao dever jurídico de exploração de 

possíveis fontes de receitas marginais diz respeito à necessidade ou não de redução das 

tarifas. 

 No caso em que as tarifas praticadas são acessíveis aos usuários, não constituindo 

empecilho à utilização do serviço delegado, não haverá a obrigatoriedade de ampliar o 

custeio necessariamente desse serviço mediante o emprego de receitas marginais 

adicionais565-566. O Poder Público poderá, assim, realizar licitação específica (caso essa 

                                                                                                                                                    
deficitária, não seria cogitada nem mesmo para gerar receitas marginais – afinal, não poderia contribuir para 
a modicidade tarifária. 
565 Conforme exposto no Capítulo II, toda tarifa representa um encargo imposto ao usuário pela utilização do 
serviço. Nesse sentido, racionaliza-se a utilização do serviço, impondo-se um ônus àqueles que se beneficiam 
dele. Entretanto, em certas situações, a tarifa estabelecida apenas por critérios técnicos poderá ser um grave 
empecilho à utilização do serviço, de tal modo que ele não possa ser usufruído por parte considerável dos 
potenciais usuários. É nesse sentido que se refere aqui a tarifas que impedem o próprio acesso do serviço 
pelos usuários. 
566 Isso não significa que haverá a ausência de obrigatoriedade de explorar as potencialidades de modo mais 
eficiente. Ou seja, explorar uma atividade do modo mais eficiente possível não significa empregar os 
recursos marginais necessariamente no custeio do serviço. É possível que o poder concedente empregue os 
recursos para outras finalidades que repute mais relevantes à sociedade.  
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alternativa se revele economicamente viável por meio de estudos prévios) e obter receita 

mediante cobranças periódicas do particular que explorará o bem público, empregando tais 

receitas em outras atividades eventualmente mais essenciais à população. 

 Mesmo nas situações em que o edital prever a obtenção de determinada receita 

marginal pelo concessionário, pode-se chegar à conclusão, no curso do contrato, de que 

aquela receita será mais bem empregada em outra atividade, uma vez que a cobrança de 

tarifa um pouco mais elevada não constituiria óbice à utilização do serviço concedido. 

Nesse caso, tal receita poderá ser empregada em outra atividade, mas deverá ser observado 

o reequilíbrio do contrato de concessão. Afinal, eventual redução na procura do serviço 

derivada do aumento da tarifa poderá gerar uma redução inesperada na remuneração do 

concessionário. 

 Já no caso em que as tarifas são muito elevadas, gerando uma demanda reprimida e 

impossibilitando que o serviço atinja de modo completo os seus destinatários, será viável 

permitir ao concessionário que explore economicamente determinado espaço público para 

fins de obtenção de receitas marginais – tal como seria possível, por exemplo, empregar 

subsídios públicos no custeio do serviço. Em tais situações, não se pode falar 

necessariamente em ofensa ao princípio da licitação, pois haverá na realidade uma atuação 

do Poder Público com vistas a ampliar o alcance da prestação do serviço delegado567. 

 Assim, o impacto que as tarifas têm no tocante ao alcance do serviço delegado é um 

fator que pode relativizar o dever jurídico de exploração das potencialidades de geração de 

receitas marginais, ou ao menos de se empregar tais recursos no custeio do serviço 

delegado. Isso porque a redução das tarifas não é um fim em si mesmo, mas relacionado ao 

acesso ao serviço. Se as tarifas não dificultam esse acesso, pode não haver a necessidade 

de integrar receitas marginais ao custeio do serviço concedido. 

 

6.3. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIÇO DELEGADO 

 

 44. Outro fator que relativiza o dever jurídico de exploração de receitas marginais 

diz respeito a possíveis efeitos deletérios que os empreendimentos acessórios podem gerar 

à prestação do serviço delegado. 

                                                 
567 Logicamente que a problemática relativa à ofensa ao princípio da licitação se põe nos casos em que o 
edital não foi completo o suficiente quanto à previsão de obtenção de receitas marginais. Por isso, sempre 
que possível, cabe ao edital prever as condições de obtenção de receitas marginais. Dessa forma, não se 
poderá falar em ofensa ao princípio da licitação, uma vez que a exploração desses empreendimentos já fará 
parte do objeto licitado. 
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 A obtenção de receitas marginais destina-se a auxiliar (ou eventualmente suprir de 

modo integral) o custeio da prestação do serviço concedido. Entretanto, não se pode perder 

de vista que a finalidade principal da concessão é possibilitar a prestação de um serviço de 

qualidade aos usuários. Se o desenvolvimento de atividades orientadas à geração de 

receitas marginais prejudicar de algum modo a prestação do serviço delegado, tais 

atividades não poderão ser desenvolvidas. Afinal, afastariam a concessão do seu objetivo 

primordial, que é a prestação de um serviço destinado ao atendimento das necessidades 

humanas mais essenciais. 

 Como se sabe, as atividades econômicas produzem externalidades, que podem ser 

positivas ou negativas. O fato de uma atividade gerar externalidades negativas, por si só, 

não impede o seu funcionamento. Mas, se essa atividade prejudicar de modo sensível a 

prestação de um serviço com forte coeficiente social, não poderá ser desempenhada, ainda 

que pudesse contribuir com o custeio desse serviço. 

 Logicamente, será necessário verificar a possibilidade de conciliação das situações. 

Eventualmente, a alteração de algumas características da prestação do serviço delegado 

que não afetem a satisfação das necessidades essenciais dos usuários poderá ser admitida 

se permitir o desempenho de atividades que gerem receitas marginais. Com isso, poderá 

haver a obtenção de receitas marginais que possibilitem a redução das tarifas sem prejuízo 

concreto ao serviço concedido. De todo modo, se não for possível conciliar as situações, 

deverá prevalecer a prestação do serviço público. 

 Portanto, não haverá o dever jurídico de explorar um empreendimento 

potencialmente gerador de receitas marginais se tal atividade tiver efeitos danosos ao 

serviço delegado e se não for possível conciliar as situações de modo a garantir a boa 

prestação do serviço. 

 

6.4. A PONDERAÇÃO DE OUTROS PRINCÍPIOS 

 

 45. Uma atividade econômica, contudo, pode não apenas gerar efeitos danosos 

internos ao serviço delegado, mas também externos à concessão, e que podem até mesmo 

ser vedados pelo ordenamento jurídico. 

 Não se pode admitir, evidentemente, o desempenho de atividades econômicas 

ilícitas como meio de obtenção de receitas marginais. Do mesmo modo, não se admite que 

essas atividades contrariem outros princípios ou valores protegidos pelo ordenamento 

jurídico, ainda que com vistas à promoção da modicidade tarifária. 
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 Políticas de combate à poluição visual nos centros urbanos, por exemplo, podem 

afastar a possibilidade de exploração de certos espaços para fins publicitários, ainda que 

essa exploração fosse capaz de gerar receitas marginais ao custeio do serviço de transporte 

municipal de passageiros568. Se a proibição de exploração de determinados espaços for 

expressamente vedada, então, haverá a total impossibilidade de desenvolvimento dessa 

atividade. 

 Assim, nenhuma atividade potencialmente geradora de receitas marginais que seja 

vedada pelo ordenamento poderá ser desempenhada. E nos casos em que não houver 

vedação expressa, o poder concedente deverá exercer um juízo discricionário mediante a 

ponderação do princípio da modicidade tarifária com outros princípios envolvidos e 

igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico, a fim de decidir pela viabilidade ou não 

da sua exploração. 

 Portanto, pode-se afirmar que apenas como regra geral há o dever jurídico de 

exploração das potencialidades de obtenção de receitas marginais, com vistas à modicidade 

tarifária. Seria excessivo afirmar que esse dever é absoluto. Outros princípios igualmente 

protegidos pelo ordenamento (como a liberdade de iniciativa, o princípio da licitação e 

aqueles postulados que vedam o desenvolvimento de certas atividades), bem como a 

suficiência do acesso que se tem ao serviço mesmo com a cobrança de tarifas, devem ser 

sopesados. Tais situações poderão (i) relativizar o dever jurídico de exploração de 

determinados empreendimentos ou, quando menos, (ii) afastar o dever de aplicação das 

receitas dessas atividades no custeio do serviço delegado. 

 

6.5. OS POSSÍVEIS EFEITOS FRENTE A OUTROS SERVIÇOS DE FORTE 

INTERESSE SOCIAL 

 

 46. A decisão por explorar ou não atividades que gerem receitas marginais, bem 

como a definição da intensidade dessa exploração, ainda deve ser sopesada com os 

possíveis efeitos que a exploração dessas atividades venham a gerar a outros serviços de 

forte interesse coletivo. 

 É nesse contexto que se insere, por exemplo, a problemática relacionada à cobrança 

pelo compartilhamento de infraestruturas, pela utilização de faixas de domínio de rodovias 

                                                 
568 Esse exemplo é trazido por Fernando Vernalha Guimarães (As receitas..., p. 127). 
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e ferrovias, entre outras situações bastante comuns e que vêm se difundindo muito nos 

últimos anos. 

 Quando o prestador de um serviço de interesse coletivo necessita, para a prestação 

da atividade, utilizar-se de uma infraestrutura pertencente a outro prestador de um serviço 

público, entende-se, de modo geral, que este último poderá efetuar cobranças periódicas 

àquele. Neste caso, o prestador que detém a infraestrutura obtém uma remuneração que, 

para ele, consiste em uma receita marginal. Ocorre que, em tal situação, o prestador que 

efetuar os pagamentos ao detentor da infraestrutura acabará evidentemente repassando esse 

custo às tarifas que cobra de seus próprios usuários. Ou seja, a instituição de uma receita 

marginal poderá eventualmente prejudicar a modicidade tarifária concernente à prestação 

do serviço pelo concessionário que paga pelo compartilhamento de uma infraestrutura – 

ainda que possibilite uma redução do valor da tarifa cobrada do detentor dessa 

infraestrutura. 

 47. Esse tipo de situação deve ser analisada a cada caso concreto para se definir se 

há a possibilidade de cobrança de remuneração derivada do compartilhamento, bem como, 

em caso positivo, qual o valor razoável a ser fixado. 

 Entretanto, é possível estabelecer algumas diretrizes gerais para essa análise. 

 Primeiro, deve-se verificar a natureza da atividade prestada pelo concessionário que 

paga pela utilização da infraestrutura. Quanto mais essencial for o serviço (o que poderá 

ser constatado, por exemplo, pela existência de metas de universalização), menor deve ser 

o preço cobrado em comparação com os valores exigidos daqueles que prestam um serviço 

não essencial (que eventualmente nem será um serviço público). É comum, por exemplo, 

que uma concessionária de telefonia preste atividades econômicas para as quais não há 

metas de universalização e, para isso, necessite passar cabos ao longo da faixa de domínio 

de uma rodovia concedida. Nesse caso, a atividade não será essencial e nem precisará 

atender a metas de universalização. É justo que se possa cobrar mais nessa situação do que 

naquela em que a prestadora precisa se valer de uma infraestrutura para a prestação de um 

serviço público propriamente dito. Portanto, a natureza da atividade prestada por aquele 

que precisa compartilhar a infraestrutura ou utilizar uma faixa de domínio deve ser levada 

em consideração para a fixação da remuneração mais razoável ao caso. 

 Segundo, deve-se verificar se os usuários do serviço prestado por aquele que 

necessita compartilhar uma infraestrutura terão condições de arcar com o aumento de tarifa 

derivado dessa situação. Não é possível permitir que o aumento da tarifa torne o serviço 
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proibitivo a parcela considerável dos usuários. Por outro lado, os benefícios 

proporcionados aos usuários do outro serviço não podem ser ignorados. 

 Nesse sentido é a observação incisiva de Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Segundo a 

doutrinadora: 
Seria irrazoável, por contrariar o intuito do legislador, permitir que, para favorecer a modicidade das 
tarifas de rodovias, fossem elevadas as tarifas de água, gás, telecomunicações etc. E é evidente que a 
cobrança de remuneração pelo uso de bens públicos irá repercutir sobre o valor da tarifa de todos os 
serviços públicos prestados por concessionárias sobre as quais incida o ônus, especialmente se, em 
decorrência dessa remuneração, houver quebra do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão569. 

 

 Ou seja, deve haver uma ponderação dos benefícios e prejuízos causados aos 

usuários dos serviços prestados por ambos os concessionários. De todo modo, não se pode 

estender demais esse argumento, sob pena de se inviabilizar a geração de qualquer custo ao 

prestador de um serviço público – o que seria insustentável. 

 Terceiro, é necessário observar os benefícios econômicos que o prestador do 

serviço terá com a utilização da infraestrutura de titularidade de outro concessionário. O 

compartilhamento de infraestruturas se destina, aliás, justamente a possibilitar um aumento 

na utilização de uma infraestrutura, sem a necessidade de duplicá-la (o que demandaria 

grandes investimentos). Se os benefícios derivados da desnecessidade de duplicação de 

uma infraestrutura forem significativos, haverá maior liberdade na fixação dos preços. Isso 

porque, ainda assim, a situação seria muito mais vantajosa do que ocorreria com a 

duplicação de infraestruturas. 

 Quando os prestadores envolvidos forem concorrentes entre si, haverá ainda alguns 

complicadores adicionais. Isso porque a fixação de um preço destinado ao 

compartilhamento de uma infraestrutura terá um evidente efeito concorrencial. O preço 

fixado não poderá falsear a competitividade na prestação do serviço, o que seria uma 

conduta abusiva à ordem econômica570. Ou seja, não podem ser exigidos preços abusivos, 

que acabem por afastar a concorrência entre as duas empresas, nem se pode obrigar à 

cobrança de valores meramente simbólicos, que beneficiariam apenas um dos prestadores 

envolvidos, em prejuízo direto do outro. 

 Portanto, sempre que a exploração de atividades potencialmente geradoras de 

receitas marginais puder prejudicar de alguma forma a prestação de um serviço de 

                                                 
569 Parcerias..., p. 404. Confira-se ainda: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Compartilhamento de infra-
estrutura por concessionárias de serviços públicos. Fórum Administrativo – Direito Público, Belo Horizonte: 
Fórum, ano 2, n. 11, p. 43-52, jan. 2002. 
570 Por isso é que existe uma forte regulação dos preços cobrados pela interconexão no setor de telefonia.  
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interesse coletivo desempenhado por outro concessionário, a remuneração deverá ser 

fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, e levando em consideração uma série 

de outros fatores, tais como os acima arrolados. 

 

7. OS RISCOS ENVOLVIDOS NAS RECEITAS MARGINAIS 

 

7.1. O COMPARTILHAMENTO DOS RESULTADOS COM O CONCESSIONÁRIO 

 

 48. Um fator que também deve ser analisado diz respeito à possibilidade ou não de 

compartilhamento com o concessionário dos resultados obtidos com o empreendimento 

destinado a gerar receitas marginais. 

 O artigo 11 da Lei n. 8.987/95, conforme demonstrado acima, estabelece que as 

receitas marginais com empreendimentos alternativos, complementares, acessórios ou de 

projetos associados devem reverter em benefício da modicidade tarifária. Entretanto, essa 

previsão não parece impedir que haja compartilhamento dos resultados de tais atividades 

com o concessionário. 

 49. A modicidade tarifária inegavelmente é o objetivo do artigo 11 da Lei n. 

8.987/95. Já o compartilhamento dos resultados com o concessionário pode consistir em 

um meio eficaz de se buscar a implementação daquele objetivo. Isso porque a previsão de 

fórmulas que promovam a repartição de ganhos com o concessionário envolve a ideia de 

incentivo ao particular na busca de uma gestão mais eficiente e lucrativa dos negócios 

vinculados economicamente à concessão. 

 Note-se que a ausência de compartilhamento de ganhos faz com que o 

concessionário não busque a implementação de nenhum empreendimento que já não esteja 

previsto no edital – e, como já foi objeto de crítica acima, os editais não costumam prever 

concretamente o potencial de obtenção de receitas marginais. Além disso, se não há 

compartilhamento dos ganhos com o concessionário, não existe incentivo para a 

exploração das atividades acessórias com maior eficiência. 

 Na medida em que a implementação de novos empreendimentos acessórios e a sua 

exploração com a maior eficiência possível são interessantes à modicidade tarifária, 

apresenta-se como juridicamente possível o compartilhamento dos ganhos dessas 

atividades com o concessionário. Com isso, a receita obtida com as atividades acessórias 

não reverterá integralmente à modicidade tarifária, devendo ser compartilhada com o 

concessionário. 
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 Dá-se um exemplo para tornar mais concreta a visualização dessa hipótese. 

Suponha-se que, com a prestação de um serviço delegado, o concessionário obtenha uma 

receita de 100 (cem) unidades monetárias. No curso da concessão, o particular percebe a 

possibilidade de exploração de uma atividade marginal que gera uma receita de 20 (vinte) 

unidades monetárias, já custeadas todas as despesas necessárias à prestação dessa 

atividade. Se essa receita marginal for integralmente aplicada à modicidade tarifária, a 

tarifa poderá ser reduzida de modo que o particular obtenha com o serviço concedido 

apenas a receita de 80 (oitenta) unidades monetárias. Com isso, não haveria propriamente 

um prejuízo ao concessionário, já que sua receita seria exatamente a mesma. No entanto, 

tampouco existiria estímulo ao concessionário em desenvolver aquela atividade acessória. 

Afinal, não haveria por que arriscar-se em desenvolver uma nova atividade se não 

houvesse nenhum proveito econômico a partir dela571. Provavelmente o particular optaria 

por apenas prestar o serviço delegado, sem desenvolver qualquer outro tipo de atividade. Já 

se a receita marginal de 20 (vinte) unidades monetárias pudesse ser repartida (de modo 

que, por exemplo, metade fosse apropriada pelo concessionário e a outra metade fosse 

aplicada para reduzir a tarifa), o concessionário, com a sua exploração, aumentaria a sua 

receita em 10 (dez) unidades monetárias, e as tarifas ainda poderiam ser reduzidas a um 

patamar suficiente para que a exploração do serviço gerasse uma receita de 90 (noventa), e 

não de 100 (cem). Assim, o concessionário teria uma receita maior (de 110, no total), e 

ainda seria possível reduzir a tarifa sem prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão. 

 O compartilhamento dos resultados das receitas marginais, portanto, possibilita um 

estímulo ao concessionário para que empreenda todos os seus esforços no sucesso dessas 

atividades, permitindo que o objetivo buscado pelo artigo 11 da Lei n. 8.987/95 seja 

atingido com maior efetividade – o que não ocorreria se não houvesse qualquer estímulo ao 

particular. 

 Não se pode perder de vista que um ente privado desempenha atividades 

econômicas com vistas à obtenção de lucros. Nem se poderia exigir algo diverso. Assim, 

um particular disputa o direito de prestação de um serviço público precisamente porque 

considera que poderá auferir benefícios econômicos com tal atividade. Do mesmo modo, o 

particular só buscará desenvolver empreendimentos acessórios e desempenhá-los com 

                                                 
571 É verdade que a redução de tarifa possibilitada pela obtenção de receitas marginais poderá aumentar o 
número de usuários e, consequentemente, a receita do concessionário, mas não há nenhuma garantia nesse 
sentido, ou seja, isso simplesmente pode não ocorrer na prática. 



 

 

334

eficiência se, com isso, obtiver ganhos econômicos excedentes aos que aufere com a 

cobrança de tarifas, e que sejam suficientes para fazer frente aos riscos envolvidos. Sem 

essa perspectiva, o concessionário não terá absolutamente nenhum estímulo à busca de 

receitas marginais à concessão. Seria uma ingenuidade afirmar que o concessionário estaria 

interessado em ampliar seus gastos e seus riscos em atividades a partir das quais não terá 

nenhum benefício econômico adicional em relação àqueles que já obtém por outros meios. 

 Dessa forma, é plenamente cabível a repartição dos lucros dos empreendimentos 

que geram receitas marginais à concessão. Observe-se, contudo, que se trata da repartição 

dos resultados do empreendimento adicional, e não do seu faturamento, ou seja, há a 

necessidade de ponderação dos custos envolvidos com a obtenção das receitas marginais. 

 50. O posicionamento aqui defendido, no sentido da possibilidade e conveniência 

da repartição dos benefícios oriundos de atividades ancilares, é aplicado na prática572 e 

acolhido por diversos doutrinadores. 

 O argumento de que a repartição dos ganhos constitui incentivo ao concessionário é 

destacado por Alexandre Santos de Aragão. Segundo o doutrinador, o fato de o artigo 11 

da Lei n. 8.987/95 visar à modicidade tarifária “não quer dizer, contudo, que, no silêncio 

do contrato quanto à sua destinação, todo o lucro com elas obtido seja direcionado apenas 

para a modicidade tarifária, pois, se assim fosse, o concessionário não teria razão e 

estímulo para realizar os empreendimentos ancilares ao objeto principal da concessão”573. 

 Fernando Vernalha Guimarães também entende pela viabilidade do acolhimento de 

fórmulas que promovam a repartição dos ganhos excedentes obtidos nas atividades 

desempenhadas com o objetivo de geração de receitas marginais à concessão. Alude não 

apenas à maior eficiência dessa alternativa na busca de fontes adicionais de receitas, como 

aponta que essa possibilidade decorre do princípio da associação574. Assim, uma política 

regulatória, para ser bem sucedida, não pode ignorar a utilização de mecanismos de 

incentivo e de estímulo. 

                                                 
572 Os editais das concessões federais de rodovias ocorridas em 2007, por exemplo, continham a seguinte 
previsão: “A concessionária terá direito à apropriação dos custos diretos associados, desde que comprovados 
junto à ANTT, e a 15% (quinze por cento) das receitas alternativas oriundas de projetos associados ou 
gerador de receitas alternativas à título de ressarcimento dos custos, conforme disciplinado nas 
regulamentações da ANTT sobre o tema”. 
573 Direito..., p. 611. 
574 As receitas..., p. 131-134. Segundo Marçal Justen Filho, o princípio da associação permite a composição 
do conflito entre o interesse do concessionário em promover a maior racionalidade econômica (obter a maior 
lucratividade) da concessão e o interesse público de ampliar a extensão e a qualidade do serviço delegado 
(com a menor tarifa possível) (Teoria Geral..., p. 299). 



 

 

335

 O doutrinador ainda lembra a existência de outros esquemas de repartição de 

ganhos a partir de políticas de estímulo ao concessionário. Aponta sistemas como o do 

IPC-X (tratados no Capítulo II deste estudo), que “conciliam a aplicação de índice de 

reajuste com um fator de produtividade na gestão dos custos (sendo então uma solução, do 

ponto de vista regulatório, dotada de alto poder de incentivo)575. 

 Cristiane Lucidi Machado também entende pela viabilidade da participação do 

concessionário no produto obtido com o exercício das atividades geradoras de receitas 

marginais. Segundo ela, longe de ofender o princípio da modicidade tarifária, essa 

alternativa traduz-se justamente em obediência a ele “pois que é modo de fazer com que as 

receitas sejam geradas e com que as tarifas sejam levadas a níveis cada vez mais módicos; 

revela-se conseqüentemente, como meio de conferir efetividade à norma que, de outra 

forma, não geraria os efeitos colimados pelo Legislador”576. 

 Flávio Amaral Garcia também defende a possibilidade de “compartilhamento dos 

lucros” das atividades destinadas à obtenção de receitas marginais577. 

 51. Há de se concordar com esses posicionamentos. Como o delegatário atua com 

intuito de obter lucro, as políticas regulatórias devem levar essa circunstância em 

consideração por meio da previsão de mecanismos que o incentivem a desenvolver novos 

empreendimentos acessórios e a desempenhá-los com maior eficiência. A repartição dos 

resultados desses empreendimentos com o concessionário é uma forma válida de se 

propiciar tal incentivo. 

 Além disso, a repartição dos resultados com o concessionário não contraria o artigo 

11 da Lei n. 8.987/95. Afinal, trata-se de um mecanismo para a consecução da finalidade 

prevista no dispositivo, e não de uma deturpação do objetivo da lei. Do contrário, ou seja, 

sem esse incentivo, as receitas marginais nem seriam obtidas, ou o seriam com muito 

menos eficiência, o que não promoveria de fato a finalidade do artigo 11 da Lei. 

 A viabilidade da repartição de ganhos com o concessionário já foi reconhecida pela 

Secretaria de Fiscalização de Desestatização – SEFID, órgão de instrução técnica do 

Tribunal de Contas da União. Conforme constou do Acórdão n. 393/2002-Plenário, a 

SEFID, ao analisar a destinação de receitas marginais em contratos de concessão de 

rodovias, fez a seguinte ponderação: 

                                                 
575 As receitas..., p. 134. A fórmula IPC-X contempla o reajustamento da tarifa pela prestação de um serviço, 
porém conjugada com um índice de produtividade X pré-estabelecido. Assim, quanto mais eficiente for o 
concessionário, maior diferença ele consegue em relação ao índice X, ampliando dessa forma os seus lucros. 
576 Receitas…, p. 106. 
577 A remuneração..., p. 58. 
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Importa refletir sobre o fato de que, caso haja obtenção de receitas alternativas, estas certamente 
beneficiarão os usuários com a redução de tarifas, então é razoável que parte dessas receitas seja 
destinada à concessionária, sob pena de que a captação desses recursos torne-se desinteressante para 
esta última. Ora, se a obtenção dessas acessórias não trouxer nenhum ganho para as concessionárias 
e, portanto, não for buscada no mercado, conseqüentemente não haverá redução na tarifa de 
pedágio, isto é, estará sendo inibida uma fonte de recursos que tornaria possível a redução das 
tarifas. 

 

 A repartição dos ganhos acabou não fazendo parte do dispositivo do acórdão, mas 

não se questionou a sua viabilidade. 

 Na realidade, existe até mesmo o reconhecimento legal acerca da viabilidade do 

compartilhamento dos ganhos derivados de atividades que gerem receitas marginais. Nesse 

sentido, o § 2º do artigo 108 da Lei n. 9.472/97 estabelece o seguinte: “Serão 

compartilhados com os usuários, nos termos regulados pela Agência, os ganhos 

econômicos decorrentes da modernização, expansão ou racionalização dos serviços, bem 

como de novas receitas alternativas”. Portanto, a Lei Geral de Telecomunicações contém 

justamente a solução aqui defendida, uma vez que prevê o compartilhamento das receitas 

marginais. Isso significa que parte dessas receitas deve reverter em benefício do 

concessionário, o que deverá ser implementado de acordo com as diretrizes fixadas pela 

ANATEL na forma do artigo 17, inciso IX, do Decreto n. 2.338/97578. 

 É verdade que esses dispositivos se aplicam apenas ao setor de telecomunicações. 

De todo modo, o relevante aqui é destacar que é plenamente viável (e até mesmo 

recomendável) instituir o compartilhamento das receitas marginais entre o concessionário e 

os usuários, de modo que seja possível obter a redução das tarifas e, ao mesmo tempo, haja 

estímulo à busca dessas receitas adicionais. 

 52. A questão fundamental dirá respeito ao balanceamento da repartição dos 

ganhos. A dosimetria deverá levar em consideração que os ganhos incorporados ao lucro 

do concessionário serão suficientes para efetivamente incentivá-lo a ampliar a exploração 

econômica da concessão, mas não poderão ser tão grandes que seu impacto em termos de 

redução da tarifa seja irrelevante aos usuários. 

 Para se evitar conflitos posteriores e eventuais alegações de ofensa ao princípio da 

licitação, as condições de repartição dos ganhos das atividades geradoras de receitas 

marginais deverão ser previstas no edital. Entretanto, é forçoso constatar que, em muitas 
                                                 
578 O artigo 17, inciso IX do Decreto n. 2.338/97 tem a seguinte redação: “Art.17. No exercício de seu poder 
normativo relativamente às telecomunicações, caberá à Agência disciplinar, entre outros aspectos, a outorga, 
prestação, a comercialização e o uso dos serviços, a implantação e o funcionamento das redes, a utilização 
dos recursos de órbita e espectro de radiofreqüências, bem como: (...) IX – definir os termos em que serão 
compartilhados com os usuários os ganhos econômicos do concessionário decorrentes da modernização, 
expansão ou racionalização dos serviços, bem como de novas receitas alternativas”. 
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situações, não será possível prever com antecedência uma forma justa de repartição dos 

ganhos. 

 Note-se que a natureza da atividade pode ter um impacto direto sobre o critério de 

repartição. Tudo depende dos riscos envolvidos em cada atividade e dos benefícios 

financeiros que podem ser alcançados. Por conta disso, Aline Paola Correa Braga Camara 

de Almeida chega a mencionar que deve “ser questionado criticamente se há possibilidade 

de se estabelecer previamente uma justa medida para tal repartição, já que parece mais 

adequado se verificar a natureza da atividade exercida e os benefícios financeiros 

alcançados, no caso concreto e quando estes ocorrerem”579. 

 Se não houver previsão acerca da medida de repartição dos ganhos derivados de 

receitas marginais, será necessário um acordo entre concedente e concessionário. 

 É o que defende Alexandre Santos de Aragão, ao afirmar que “no silêncio do 

contrato, essas novas receitas devem ser repartidas mediante negociação regulatória entre 

as partes”580. O doutrinador ainda vai além ao afirmar que, “na ausência de acordo, 

entendemos que a tendência deva ser a divisão meio a meio dos lucros, não do 

faturamento”581. 

 Concorda-se aqui com a necessidade de negociação, mas reputa-se que não é 

possível definir percentuais em tese, pois devem ser ponderados os riscos envolvidos, os 

lucros proporcionados pela atividade e o seu impacto no valor da tarifa em cada contrato 

específico, o que varia de serviço a serviço e de concessão a concessão. Aplica-se por 

analogia o disposto no artigo 65, § 3º, da Lei n. 8.666/93. 

 53. Por fim, é necessário fazer uma consideração crítica com relação ao 

compartilhamento dos resultados dos empreendimentos destinados à geração de receitas 

marginais. 

 Na realidade, toda a discussão doutrinária relacionada ao compartilhamento dos 

resultados parte do pressuposto de que haverá um controle sobre tais resultados, a fim de 

que eles sejam partilhados de acordo com determinados percentuais. Entretanto, é possível 

que o edital preveja que as receitas marginais sejam integralmente incorporadas pelo 

concessionário, que assumirá o risco de tais atividades, obtendo lucros ou arcando com 

seus prejuízos. Nessa hipótese, não há ofensa ao objetivo de modicidade tarifária previsto 
                                                 
579 As Tarifas..., p. 223-224. A doutrinadora dá um exemplo irrefutável. Segundo ela, há um “cálculo 
econômico que demanda a participação direta da agência reguladora, que deverá observar a natureza da 
atividade envolvida e a conseqüência econômica (a locação de espaço para lanchonete no metrô, por 
exemplo, não terá a mesma repercussão do cabeamento de fibras óticas)” (op. cit., p. 224). 
580 Direito..., p. 611, nota 113. 
581 Direito..., p. 611, nota 113. 
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no artigo 11 da Lei n. 8.987/95. O concessionário, sabedor de que teria a oportunidade de 

obter receitas marginais, terá apresentado uma proposta que melhor atende aos critérios 

estabelecidos no edital – como o oferecimento de uma tarifa menor, caso fosse esse o 

critério de julgamento. Assim, estaria havendo a funcionalização das receitas marginais à 

modicidade tarifária, ainda que de modo indireto. 

 Entende-se aqui que essa possibilidade é compatível com o artigo 11 da Lei n. 

8.987/95. Trata-se de uma possível alocação de riscos, que gera benefícios efetivos à 

modicidade tarifária. Há ainda a vantagem de dispensar o concedente de fiscalizar os 

resultados das atividades que geram receitas marginais. 

 Note-se que a introdução da concorrência em determinados serviços concedidos 

tende a tornar essa solução ainda mais comum. O desenvolvimento de atividades 

adicionais pode ser um diferencial do prestador na disputa pela preferência dos usuários. É 

necessário que o concessionário, nessa situação, tenha maior liberdade no desenvolvimento 

e utilidades adicionais. Eventuais limitações impostas pelo poder concedente podem ser 

prejudiciais à concorrência e poderiam inclusive impedir a proporção de significativos 

benefícios aos usuários. 

 

7.2. A ALOCAÇÃO DOS RISCOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES QUE 

GERAM RECEITAS MARGINAIS 

 

 54. No tópico acima, tratou-se do compartilhamento dos lucros obtidos com as 

atividades que geram receitas marginais à concessão. Entretanto, é possível que certas 

atividades gerem prejuízos. Assim, é necessário examinar de quem é o risco na exploração 

desses empreendimentos. 

 Inicialmente, convém destacar que será muito difícil que certas atividades gerem 

prejuízos, especialmente quando não demandam investimentos e não envolvem riscos 

significativos. Tome-se como exemplo o caso da exploração de espaços para a colocação 

de painéis publicitários. Tal atividade não depende de investimentos por parte do 

concessionário. Consiste na exploração de espaços que, se ficassem ociosos, não gerariam 

lucro, mas também não ocasionariam nenhum prejuízo. O mesmo ocorre com a concessão 

de uso de certos espaços para que terceiros desenvolvam determinadas atividades. Ainda 

que não haja o adimplemento dos pagamentos pela utilização do espaço, não se tratará de 

uma atividade que cause prejuízos. Apenas haverá a frustração na obtenção de certas 

receitas, e não propriamente um prejuízo. Essas atividades, portanto, ainda que não 
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apresentem êxito em termos de obtenção de receitas marginais à concessão, não gerarão 

prejuízos econômicos. 

 De todo modo, outras atividades podem envolver riscos maiores – afinal, conforme 

destacado acima, as atuações destinadas a gerar receitas marginais podem ser bastante 

complexas. Além disso, poderá haver o comprometimento de um dos parceiros com a 

geração de determinado volume mínimo de receitas marginais previsto no contrato. Assim, 

diante das incertezas e descontinuidades na geração de receitas marginais, é necessário 

verificar como se dá a alocação dos riscos na exploração desses empreendimentos. 

 55. A regra geral é que há liberdade entre concedente e concessionário no que se 

refere à alocação dos riscos envolvidos nas atividades destinadas à obtenção de receitas 

marginais. Trata-se de questão que deverá ser prevista no edital da licitação e no contrato 

de concessão (ou ainda em termo aditivo contratual, caso a oportunidade de exploração da 

atividade surja ao longo da concessão), de modo que as partes saibam claramente quem 

assumirá quais riscos. Não há a obrigatoriedade de que certos riscos sejam assumidos 

necessariamente pelo concedente ou pelo concessionário. Pode haver inclusive o 

compartilhamento de riscos entre as partes. 

 É importante destacar que, se o concessionário assume o risco da exploração da 

atividade, deverá ter liberdade suficiente para organizar a sua execução da forma que 

entender mais adequada. Será inadmissível que o poder concedente repasse o risco ao 

concessionário e, ao mesmo tempo, pretenda impor o modo de exploração da atividade. 

Ainda que existam determinadas possibilidades de controle – como, aliás, ocorre em 

qualquer atividade econômica, mesmo naquelas sem vinculação a uma concessão –, a 

intervenção do concedente não poderá se imiscuir nas decisões empresariais do 

concessionário. 

 Assim, se o concedente pretender organizar e influenciar todas as condições de 

exploração de uma atividade, não poderá atribuir ao concessionário o risco de eventual 

insucesso. O grau de efetiva intervenção do Poder Público nas condições de desempenho 

da atividade, portanto, constitui fator relevante para a definição da atribuição dos riscos 

envolvidos. 

 56. Outro fator que deve ser considerado diz respeito à responsabilidade pela 

concepção do empreendimento. Se o concedente concebeu (no edital, por exemplo) as 

condições de exploração de uma determinada atividade destinada à obtenção de receitas 

marginais, impondo tais condições ao futuro concessionário de modo vinculante, deverá 

assumir o risco de eventual insucesso se tal atividade se revelou inviável por um defeito de 
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projeto. Nesse caso, por óbvio, o insucesso da atividade não poderá decorrer da 

ineficiência do concessionário no seu desempenho e as condições de exploração impostas 

pelo concedente deverão ter sido vinculantes, além de efetivamente observadas. Se os 

estudos feitos pelo concedente obviamente não eram vinculantes e se uma atuação 

desastrosa pelo concessionário foi relevante para o insucesso do empreendimento, não 

haverá responsabilidade do Poder Público. 

 A situação é semelhante à responsabilidade estatal pelo defeito de concepção de 

uma concessão ou de uma obra pública realizada no regime de empreitada. Nesses casos, o 

concedente responde pelo defeito de concepção, uma vez que o concessionário apenas 

executa fielmente as determinações do concedente. É o que defende Marçal Justen Filho ao 

tratar dos defeitos de concepção de um projeto executivo na concessão de um serviço 

público. O doutrinador consigna o seguinte: “suponha-se a hipótese trágica em que o poder 

concedente elabora projeto executivo eivado de defeito de cálculo estrutural. O 

concessionário executa fielmente o projeto e ocorre uma catástrofe. A responsabilidade não 

é do concessionário, mero executor material do projeto elaborado pelo poder 

concedente”582. 

 57. Por outro lado, é plenamente possível que o concedente preveja no edital que o 

concessionário poderá obter receitas marginais, mas sem definir especificamente em que 

tipo de atividade e sem prever que as receitas serão revertidas em benefício da modicidade 

tarifária. Em tal hipótese, o prestador terá participado da licitação sabendo que, caso 

vencesse, obteria sua remuneração de diversas formas, inclusive por meio de atividades 

que gerariam receitas marginais. Nesse caso, o insucesso do empreendimento será um risco 

afeto ao concessionário, e não ao concedente. Isso porque o concessionário teve liberdade 

para explorá-lo da forma que considerasse mais eficiente e, mesmo assim, falhou nesse 

intento. Assim, não caberia qualquer reequilíbrio do contrato de concessão, já que isso 

equivaleria a transferir o risco ao concedente ou aos usuários – por conta do aumento da 

tarifa para fazer frente ao prejuízo gerado. 

 Essas mesmas considerações relativas ao risco de insucesso econômico dos 

empreendimentos se aplicam às responsabilidades por eventuais danos a terceiros. O 

concessionário, em princípio, será responsável por reparar danos a terceiros se o 

empreendimento for por ele explorado e mediante decisões empresariais suas. Já se toda a 

organização foi estabelecida pelo concedente de modo vinculante e, por causa dela, 

                                                 
582 Teoria Geral..., p. 476. 
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ocasionou-se algum dano a terceiro, o concedente será o responsável pela reparação. Se o 

concessionário for condenado a indenizar o lesado, terá direito de regresso frente ao 

concedente. 

 Trata-se de raciocínio idêntico à responsabilidade na prestação de um serviço 

público concedido. Como expõe Marçal Justen Filho: “Suponha-se que o Estado, 

invocando suas competências públicas, determine ao concessionário a adoção de 

determinada técnica para o desempenho do serviço. Na seqüência, a atuação do 

concessionário provoca dano a terceiro, diretamente relacionado com a técnica adotada. 

Ainda que se possa reputar que o concessionário responderá pessoalmente pelas 

decorrências de seus atos perante a parte lesada, disporá de ação de regresso contra o poder 

concedente”583. 

 Portanto, a alocação dos riscos relativos à exploração de atividades destinadas à 

geração de receitas marginais dependerá fundamentalmente dos termos do edital e do 

contrato, não se podendo afirmar uma divisão em tese. Outros fatores também devem ser 

considerados, como o grau de intervenção do concedente nas decisões empresariais de 

desempenho da atividade e o grau de vinculação das condições de concepção do 

empreendimento pelo concedente. 

 Seja como for, a alocação dos riscos pode servir de mecanismo de incentivo ao 

concessionário para que desempenhe as atividades potencialmente geradoras de receitas 

marginais do modo mais eficiente possível. 

 

7.3. UTILIZAÇÃO DAS RECEITAS MARGINAIS PARA O REEQUILÍBRIO DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

 58. Ainda há outro ponto que merece algumas considerações. Trata-se da 

possibilidade ou não de empregar as receitas marginais ao reequilíbrio do contrato de 

concessão. Esse questionamento surge em virtude da previsão contida no artigo 11 da Lei 

n. 8.987/95 de que as receitas marginais devem ser empregadas com vistas à modicidade 

tarifária. Assim, eventual aplicação dessas receitas ao reequilíbrio da concessão poderia 

constituir ofensa à finalidade estabelecida pelo dispositivo legal. 

 Cristiane Lucidi Machado defende com veemência a impossibilidade do emprego 

das receitas marginais para o reequilíbrio da concessão. Segundo ela, o emprego das 

                                                 
583 Teoria Geral..., p. 475. 
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receitas marginais com essa finalidade seria contrário ao comando do artigo 11 da Lei n. 

8.987/95 e afetaria a adequação do serviço. Além disso, ainda segundo a doutrinadora, 

“considerar a utilização das receitas extraordinárias para a recomposição da situação de 

equilíbrio equivaleria a subsidiar o Estado (em sentido lato) às expensas dos usuários 

daquele serviço público específico”, sendo que o universo de usuários pode inclusive ser 

constituído basicamente por indivíduos de baixa renda584. 

 Contudo, é forçoso discordar desse entendimento. 

 59. Na realidade, as receitas marginais previstas desde o edital da concessão já 

integram a equação econômico-financeira inicial, como estabelece o parágrafo único do 

artigo 11 da Lei n. 8.987/95. 

 De todo modo, a integração de novas fontes marginais de custeio do serviço pode 

constituir mecanismo válido de recomposição da equação econômico-financeira da 

concessão, sem que isso constitua inobservância ao objetivo de modicidade tarifária 

previsto no artigo 11 da Lei n. 8.987/95. Afinal, se o contrato estiver desequilibrado, uma 

solução juridicamente possível para o seu reequilíbrio será justamente a majoração da 

tarifa. Desse modo, a integração de novas fontes de receitas marginais para fins de 

reequilíbrio não ofenderá a modicidade tarifária, na medida em que afastará justamente a 

necessidade de aumento das tarifas. 

 O fato é que normalmente se apresentam diversas alternativas para o reequilíbrio do 

contrato de concessão: majoração das tarifas, ampliação do prazo contratual, redução dos 

investimentos a cargo do concessionário, aplicação de subsídios estatais, entre outras. Cabe 

ao concedente definir a forma de recomposição, considerando que cada alternativa 

apresenta consequências e impactos diferentes. A integração de novas receitas marginais 

ao custeio do serviço constitui uma dessas formas de recomposição. Caberá ao poder 

concedente, entretanto, demonstrar que a alternativa eleita é suficiente para a recomposição 

e, além disso, que é a que melhor atende os interesses envolvidos, inclusive dos usuários. 

 A integração de novas receitas marginais, ou até mesmo a ampliação da 

participação do concessionário nessas receitas, eventualmente poderão ser as únicas 

alternativas viáveis. Diante do dever de recomposição da equação econômico-financeira, 

essas alternativas não podem ser descartadas em tese. 

 

 

                                                 
584 Receitas..., p. 103. 



 

 

343

8. POSSIBILIDADE DE A REMUNERAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO PROVIR 

INTEGRALMENTE DE RECEITAS MARGINAIS 

 

 60. Deve-se ainda destacar que é plenamente possível conceber uma concessão em 

que a integralidade da remuneração do concessionário provenha de receitas marginais, e 

não propriamente da cobrança de tarifas dos usuários. 

 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, baseada em lição de Pierre Delvolvé, “o 

essencial para caracterizar uma concessão é que o pagamento do concessionário seja feito 

por receitas decorrentes da exploração comercial do serviço, ainda que não provenientes 

diretamente de pagamento efetuado pelo usuário”585. 

 Ou seja, a cobrança de tarifas não integra a essência da concessão de serviços 

públicos. O concessionário deve obter sua remuneração a partir da exploração econômica 

do serviço concedido. A obtenção de receitas marginais consiste precisamente em um dos 

modos de exploração econômica do serviço delegado, e, se for suficiente, pode responder 

até mesmo pela integralidade da remuneração do concessionário. Isso não representa 

nenhuma deturpação do conceito de concessão, que, conforme demonstrado no Capítulo II 

deste estudo, não precisa necessariamente envolver a cobrança de tarifas. 

 A remuneração na concessão, assim, pode ser variada, segundo as seguintes 

hipóteses: (i) pode haver apenas a cobrança de tarifas, sem qualquer obtenção de receita 

marginal; (ii) pode haver a cobrança de tarifas e, simultaneamente, a obtenção de receitas 

marginais; e (iii) pode haver apenas a obtenção de receitas marginais, sem que haja 

cobrança de tarifas586. Há ainda a possibilidade de haver o custeio (total ou parcial) por 

parte de subsídios ou contraprestações públicas, conforme demonstrado no Capítulo IV. 

 61. Na realidade, as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello acerca da “obra 

pública a custo zero” e de Floriano de Azevedo Marques Neto a respeito da “concessão 

sem ônus para o usuário” tratam, em última análise, da obtenção de receitas marginais em 

contratos administrativos de empreitada e em contratos de concessão, respectivamente. No 

primeiro caso (“obra pública a custo zero”), cuida-se do desenvolvimento de 

empreendimentos associados para o custeio de determinada obra, sem a necessidade de 

aplicação de recursos orçamentários. No segundo caso, da “concessão sem ônus para o 

usuário”, admite-se a aplicação de subsídios públicos para o custeio (eventualmente 

integral) da prestação de um serviço de interesse coletivo. 

                                                 
585 Parcerias..., p. 107. 
586 Essas hipóteses são contempladas por Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Parcerias..., p. 106). 
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 Essas lições afastam qualquer ideia geral (e equivocada) de que uma concessão de 

serviço público sempre abrangerá a cobrança de tarifas dos usuários. 

 62. O custeio integral ou ao menos substancial do serviço por meio de receitas 

marginais, contudo, pode gerar algumas peculiaridades em termos da atuação concreta do 

concessionário. 

 É que, normalmente, os casos em que o custeio de um serviço delegado é abrangido 

substancialmente por receitas marginais envolverão a assunção de riscos diferenciados por 

conta do particular, que deverá desenvolver atividades econômicas privadas a fim de obter 

aquelas receitas. Isso demandará uma maior liberdade por parte do concessionário na 

definição de certos aspectos de sua atuação, ainda que as características básicas do serviço 

sejam definidas pelo parceiro público, e ainda que o poder concedente tenha o dever de 

fiscalizar os resultados obtidos. É claro que o particular também tem uma razoável 

liberdade em qualquer concessão, sem dúvida muito maior do que na execução de um 

contrato administrativo de empreitada, por exemplo, mas é inegável que o 

desenvolvimento de atividades acessórias envolve riscos adicionais e demanda uma parcela 

ainda maior de liberdade na definição de suas condições de atuação, preços e outros 

aspectos centrais. 

 Na realidade, haverá maior dificuldade na consagração de uma equação econômico-

financeira estática nesses casos, em função de que a remuneração do particular, total ou 

parcialmente, provirá de mecanismos de mercado, sendo impossível qualquer garantia 

efetiva de manutenção da relação original entre encargos e vantagens. 

 Note-se que é possível desenvolver uma concessão em que até mesmo as atividades 

centrais do concessionário, que constituem o escopo nuclear de sua atuação, apresentem 

uma grande liberdade de definição. 

 Nesse contexto, a concessão urbanística (que, conforme mencionado no Capítulo 

IV, foi instituída pela Lei n. 13.430/2002, do Município de São Paulo, e atualmente é 

regida também pela Lei Municipal n. 14.917/2009) consiste na aplicação dessa ideia. A 

remuneração do concessionário é obtida pela exploração econômica de uma área 

concedida. O concessionário tem ampla liberdade para prever as formas de exploração 

dessa área, ainda que o poder concedente estabeleça algumas diretrizes básicas. Por 

assumir o risco da exploração da área concedida, aliás, o concessionário deve ter liberdade 

suficiente para definir concretamente o que fazer e como implementar. Afinal, a assunção 

de riscos está diretamente ligada à definição das condições concretas de atuação. 
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 É interessante notar que a concessão urbanística é muito semelhante à ideia 

desenvolvida por Celso Antonio Bandeira de Mello acerca da “obra pública a custo zero”. 

A diferença é que o doutrinador não defendia a liberdade na definição das características 

das obras que seriam executadas. De todo modo, já concebia a possibilidade de 

remuneração derivada da exploração de atividades beneficiadas de algum modo pela 

infraestrutura que seria desenvolvida. 

 A importância da concessão urbanística para a atualização das concepções 

relacionadas às concessões já foi apontada por Marçal Justen Filho. Segundo ele, “pode 

afirmar-se que a concessão urbanística leva ao extremo algumas concepções já difundidas 

entre nós, envolvendo o aproveitamento das oportunidades econômicas privadas como 

instrumento de remuneração do particular que aplica recursos na execução de atividades de 

interesse coletivo. A hipótese foi consagrada de modo explícito no artigo 11 da Lei n. 

8.987”587. 

 

9. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 63. Como se observou nos tópicos acima, a remuneração por meio da obtenção de 

receitas marginais envolve complexidades diversas que precisam ser melhor estudadas pela 

doutrina. 

 A remuneração por meio da obtenção de receitas marginais retrata a superação de 

uma concepção purista – e sob certo ângulo preconceituosa – de que a prestação de 

serviços delegados pelo Estado não poderia ser “contaminada” por explorações 

econômicas de ordem privada. Constatou-se a possibilidade de se atrelar a uma concessão 

o desenvolvimento de atividades adicionais que propiciam benefícios ao próprio serviço, 

sem afastar o concessionário das missões delegadas pelo ente estatal. Trata-se, portanto, da 

exploração intensiva de uma concessão, a fim de gerar receitas que revertam em benefício 

do próprio serviço delegado. 

 Em muitos casos, as receitas marginais podem ser bastante significativas. Basta 

verificar que o concessionário, em determinadas situações, terá a oportunidade de 

desenvolver com exclusividade atividades muito relevantes em termos de rentabilidade. 

Assim, é imperativo que o Estado se dê conta do valor econômico que apresentam as 

atividades geradoras de receitas marginais, criando mecanismos que (i) permitam e 

                                                 
587 Concessões urbanísticas..., p. 529. 
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incentivem a sua exploração efetiva pelo concessionário, bem como (ii) possibilitem que 

essa exploração gere benefícios aos usuários. 

 A variabilidade de arranjos concessórios possíveis torna as receitas marginais uma 

forma eficiente de obtenção de receitas. Ainda que com certas limitações, expostas acima, 

é necessário criar condições para a percepção dessas receitas, seja de forma dirigida pelo 

Estado, seja atribuindo-se margem de liberdade suficiente ao prestador. Nesse caso, o 

concessionário terá um importante papel na concepção das condições de desempenho da 

atividade destinada a gerar receitas marginais. 

 64. Por fim, é interessante observar que as contraprestações públicas não 

pecuniárias previstas na lei das PPP acabaram chamando a atenção para a importância das 

receitas marginais. Isso porque, mesmo antes da lei das PPP já era possível a obtenção de 

receitas pelo concessionário mediante o desenvolvimento de uma série de atividades 

inconfundíveis com o serviço delegado. 

 Entende-se aqui que esses mecanismos diferenciados de exploração devem ser 

aprofundados, por um imperativo de eficiência e de rentabilização das oportunidades. Na 

realidade, as construções doutrinárias da “obra pública a custo zero”, devida a Celso 

Antônio Bandeira de Mello, e da “concessão sem ônus para o usuário”, de Floriano de 

Azevedo Marques Neto, já demonstravam que a exploração econômica para custear uma 

construção ou um serviço público pode se dar de diversas maneiras que fogem às 

concepções tradicionais. 
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CONCLUSÕES 
 

 1. O objetivo central do presente trabalho foi demonstrar a enorme variabilidade 

das formas de remuneração do prestador nas concessões. 

 Conforme exposto ao longo do estudo, o concessionário pode ser remunerado (i) 

pela cobrança de tarifas, (ii) pelo desenvolvimento de atividades que geram receitas 

marginais, bem como (iii) pelo recebimento de recursos do Poder Público.  

 Mas a variabilidade não se encerra na constatação de que há diversas fontes de 

obtenção de receita. O fato é que cada um desses modos de remuneração admite variações 

das mais diversas ordens. 

 A cobrança de tarifas pode se dar em regime de flexibilidade ou não, mediante a 

fixação de critérios diversos e orientados por diferentes objetivos. 

 As atividades que geram receitas marginais também podem ser bastante variadas, 

do que resultam diversas maneiras de se obter remuneração. 

 O emprego de recursos do Poder Público pode ocorrer de forma implícita ou 

explícita, por meio de contraprestações pecuniárias ou não, e orientadas também por 

diversos critérios relacionados à eficiência, à quantidade e à qualidade de prestação do 

serviço concedido. 

 Em síntese, tal como as concessões não podem ser reduzidas a um conceito unívoco 

e perene, o mesmo ocorre com as formas de remuneração do prestador. Não há um figurino 

restrito para se estabelecer os modos de remuneração do concessionário. 

 2. Demonstrou-se que a existência de uma grande variabilidade das formas de 

remuneração relaciona-se com a necessidade de se viabilizar financeiramente a concessão 

de determinados serviços à iniciativa privada. 

 Caso as concessões envolvessem modelos fechados de obtenção de receitas, sua 

utilização estaria restrita a determinadas hipóteses – por exemplo, àquelas em que o serviço 

pode ser remunerado por meio da cobrança de prestações junto aos seus usuários. 

 A existência, contudo, de diversas formas de remuneração possibilita a adoção de 

arranjos contratuais inovadores, de modo que a técnica concessória seja utilizada para a 

prestação de serviços das mais diversas naturezas. Ou seja, a variabilidade das formas de 

remuneração é ao mesmo tempo consequência da existência de distintas atividades e 

mecanismo para a ampliação da adoção das concessões. 
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 3. Em termos mais conceituais, a verticalização do estudo das formas de 

remuneração permitiu rejeitar ao menos duas ideias frequentemente associadas às 

concessões. 

 3.1. Em primeiro lugar, demonstrou-se que é equivocado relacionar as concessões 

com a possibilidade de cobrança de tarifas dos usuários do serviço. 

 A efetiva percepção de tarifas não constitui dado essencial das delegações de 

serviços de interesse coletivo. É plenamente possível que o concessionário seja 

integralmente remunerado por meio do emprego de recursos estatais ou com a exploração 

de atividades que propiciam a obtenção de receitas marginais. 

 Assim, é importante abandonar a ideia de que as concessões são remuneradas pela 

cobrança de tarifas. Trata-se, sob certo ângulo, de uma associação de ideias simplista e 

equivocada. A percepção de tarifas não compõe o núcleo das concessões. Outras fontes de 

receita podem responder, inclusive integralmente, pela remuneração do prestador. 

 3.2. Em segundo lugar, concluiu-se que é equivocada a afirmação de que a 

remuneração do concessionário deve ser variável em função da demanda pelo serviço. 

 As tarifas podem ser estabelecidas mediante o emprego de diversos critérios que 

não necessariamente a quantidade de utilização do serviço. A forma de sua instituição pode 

inclusive incentivar a utilização racional do serviço. Além da utilização de critérios 

político-sociais, o fato é que cada caso concreto pode admitir uma repartição dos riscos 

entre prestador e poder concedente, o que tem implicações sobre a maneira como se dá a 

remuneração deste último. 

 Tampouco a obtenção de receitas marginais tem relação necessária com a demanda 

pelo serviço delegado. Afinal, não há correspondência obrigatória entre a utilização do 

serviço e a percepção de receitas de empreendimentos ancilares. 

 Da mesma forma, a remuneração do concessionário pelo Poder Público também 

não apresenta vinculação necessária com a quantidade de utilização do serviço. É viável 

atrelar o emprego de recursos estatais a outros critérios, como a qualidade da prestação. 

 Nesse sentido, o aprofundamento do exame das diversas formas de remuneração em 

um mesmo trabalho permite uma compreensão mais completa das concessões. 

 4. Os diversos arranjos em torno da remuneração do concessionário demonstram 

que o tema se situa no entrecruzamento dos interesses do prestador, do poder concedente, 

dos usuários e da comunidade como um todo. 

 Ao concessionário interessa a prestação do serviço precisamente porque nessa 

condição poderá obter uma remuneração que cubra os seus custos e ainda lhe gere lucros. 
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O serviço delegado e eventuais outras atividades paralelas relacionadas ao objeto da 

concessão são para ele um negócio por meio do qual extrairá proveitos econômicos. Para 

tanto, o particular terá maior ou menor liberdade de atuação, inclusive para o exercício de 

sua política comercial, o que apresenta implicações sobre os riscos assumidos. 

 A concessão, entretanto, deve atender a uma série de objetivos sociais. O resultado 

disso é que a remuneração do prestador não pode representar um óbice à consecução 

dessas finalidades. A exploração comercial de um serviço deve conviver, portanto, com os 

objetivos sociais buscados pelo poder concedente. 

 Além disso, a eleição de uma forma de remuneração retrata uma opção consciente 

do Estado por onerar determinados grupos de pessoas, inclusive não usuários do serviço. 

Daí se dizer que a escolha do modo de financiamento da atividade não é neutra do ponto de 

vista político. 

 5. Por fim, é importante que o Poder Público se dê conta de que a definição da 

forma de remuneração do concessionário constitui um importante instrumento para o 

sucesso das concessões. O desenho concreto de uma delegação no que tange aos modos de 

obtenção de receitas apresenta efeitos diretos em termos de eficiência, competição e 

universalização. A Administração deve exercer, portanto, certa dose de criatividade no 

estabelecimento das condições concretas de remuneração do particular. Diante dos 

possíveis cenários que se apresentam, a vinculação a modelos ultrapassados não deixa de 

ser frustrante.  
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