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Sobre os Documentos de Discussão
Os Documentos de Discussão - PPP Américas 2021 compõem uma série de documentos
elaborados na trajetória de preparação da 10ª edição do PPP Américas, o mais importante fórum
sobre Parcerias Público-Privadas da América Latina e do Caribe (ALC), organizado a cada dois
anos pelo BID.
Para a edição de 2021, foram reunidos 8 grupos de especialistas, profissionais, consultores e
acadêmicos envolvidos diretamente no planejamento, identificação, estruturação e gestão de
projetos de PPP nos mais diversos países. Os grupos, sob a coordenação de especialistas do
BID, debruçaram-se sobre os principais temas da área, a fim de trocar experiências, debater
casos de sucesso e lições aprendidas nos projetos que acompanham na região.
Em convocatória aberta em março de 2020, inscreveram-se mais de 200 especialistas,
profissionais e acadêmicos da região, para participar na iniciativa. Foram selecionados e
colaboraram com a iniciativa mais de 90 pessoas, de mais de 11 nacionalidades diferentes e com
ampla atuação nos principais mercados de PPP da ALC.
Cada tema trabalhado nos grupos originou um Documento de Discussão, que reúne as reflexões
compartilhadas pelos especialistas em suas discussões conjuntas entre junho de 2020 e abril de
2021. Adicionalmente, em janeiro de 2021, cada grupo de especialistas compartilhou suas
reflexões com os demais grupos, fomentando o desenvolvimento de uma conversa mais rica e
profunda e aproveitando as sinergias das diferentes áreas.
Essa iniciativa busca contribuir para a consolidação de um ambiente de intercâmbio de
experiências e melhores práticas em PPPs na região e tem como propósito principal servir de
contribuição para as discussões que vierem a acontecer no PPP Américas 2021 – onde serão
propostas soluções em todas as direções.
Gastón Astesiano
Chefe da Equipe PPP do BID
Carolina Lembo
Especialista em PPP do BID
Ana Beatriz A. Araújo
Consultora para o PPP Américas no BID
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O Dia Seguinte:
As Regras de Terminação de Contratos de PPP e suas
Consequências para a Viabilidade de Projetos
Por ocasião da celebração do próximo fórum de discussão sobre Parcerias Público-Privadas
(PPPs), o PPP Américas 2021, a ser realizado em São Paulo, Brasil, o comitê organizador
liderado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) decidiu desenvolver oito
Documentos para Discussão focados em diferentes temas que atualmente são de grande
relevância para o desenvolvimento e gestão das PPPs.
Há uma preocupação na América Latina e Caribe (ALC) pois a onda de projetos de PPPs1 assinados
na década de 1990 está chegando à sua data de vencimento, e a capacidade de lidar com a
terminação desses contratos e suas consequências ainda não estão regulamentadas de maneira
exaustiva, principalmente nos casos de Terminação Antecipada (TTA). Segundo uma análise do
Banco Mundial, apenas 61% das PPPs na ALC regulam as consequências da terminação dos
contratos2. Além disso, durante as últimas três décadas, tem ocorrido uma grande quantidade de
renegociações de contratos de PPPs (uma faixa de 50% a 80% dos contratos). Um dos riscos
associados às renegociações contratuais é o risco de TTA, que, na região, entre os anos de 1984 e
2016, resultou em 9% dos contratos de PPPs terminando antes do tempo3.
Este Documento para Discussão analisa diferentes aspectos relacionados à terminação de
contratos de PPPs nos casos em que os contratos são rescindidos de forma satisfatória ao final
de sua vigência e nos casos de TA. Especificamente, o documento incide sobre quais são as
regras e os procedimentos que regulam as diferentes causas de terminação, quais os atores que
participam desse processo, a determinação e a regulação dos ativos reversíveis, além dos
métodos de cálculo da indenização ao concessionário. Esta análise é desenvolvida com base no
impacto que a terminação contratual de uma PPP pode ter sobre os interesses dos governos (os
efeitos fiscais, por exemplo), dos usuários (a qualidade e a continuidade dos serviços, por
exemplo) e dos investidores (a bancabilidade dos projetos, por exemplo).

A expressão “Parceria Público-Privada” é utilizada neste documento para referir-se a contratos de longo prazo
entre uma entidade pública e uma privada em que o parceiro privado tem responsabilidade de gestão sobre
serviços, a remuneração é baseada em desempenho ou disponibilidade, e há uma alocação de riscos entre as
partes. Portanto, o conceito é utilizado no sentido amplo, incluindo as figuras do marco jurídico brasileiro definidas
como concessão comum, administrativa e patrocinada.
2 Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships Report, Assessing Government Capability to Prepare, Procure,
and Manage PPPs, 2018. PPIAF. Banco Mundial.
3 Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships Report – World Bank, 2018
1
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Regras e procedimentos
As regras que determinam a gestão da terminação de um contrato de PPP nos países da ALC
se originam de suposições semelhantes. No entanto, dependendo dos sistemas jurídicos dos
países e da existência de leis sobre PPPs, o nível de detalhamento das regras de terminação de
contratos pode variar, sendo que, em alguns casos, o uso de cláusulas gerais (cláusulas catchall) é um recurso comum. Além disso, a sofisticação dos procedimentos em casos de terminação
de contrato varia entre os países, dependendo de seu nível de maturidade institucional, da
experiência na gestão e execução de contratos de PPP e de sua disciplina sobre a metodologia
para quantificação de restituição ou indenização ao parceiro privado.

Quem participa do processo
A solidez das instituições e marcos regulatórios estabelecidos responsáveis pela governança de
contratos de PPP são fundamentais para o desenvolvimento bem-sucedido de projetos de PPP na
região. São muitos os desafios institucionais relacionados ao processo de terminação contratual de
uma PPP. Entre estes, se incluem a concepção de estruturas institucionais claras que possibilitem
gerir um processo de terminação, o desenvolvimento de um processo de diálogo interinstitucional
que permita a transmissão de informações e experiência entre quem desenvolve PPPs e quem
administra os referidos contratos, a baixa capacidade técnica do setor público, que pode resultar em
processos licitatórios mal administrados e renegociações frequentes, e uma falta de padronização
em nível subnacional e entre países sobre quem participa da gestão e da resolução de um processo
de terminação de contrato e com qual capacidade. Existem mecanismos institucionais capazes de
melhorar o processo administrativo e dar tranquilidade aos investidores e financiadores, como os
direitos de intervenção do credor, a arbitragem, a mediação, as resoluções de litígios e as entidades
de controle. A corrupção nos contratos de PPP também pode ter um efeito econômico negativo para
a sociedade, então é importante ter em conta as opções processuais que combinem sanções
pessoais e materiais que, ao mesmo tempo, garantam a continuidade do serviço público.

Reversão de ativos
Ao término de um contrato de PPP, ou em caso de terminação antecipada, o parceiro privado
geralmente tem a obrigação contratual de devolver os ativos do projeto em causa à autoridade
pública contratante. Esse processo de reversão costuma ser complexo, uma vez que os ativos
tangíveis e intangíveis não têm direitos de propriedade definidos e não é muito clara qual é a
condição adequada que esses ativos devem ter no momento da transferência. Por esse motivo,
os contratos de PPP devem incluir regras claras de reversão para minimizar a probabilidade de
o contratado devolver ativos em más condições. Na ALC, podemos tomar como exemplo o
trabalho desenvolvido pela Agência Nacional de Infraestrutura (ANI) da Colômbia, que elaborou
um manual de reversão estabelecendo o procedimento e os documentos necessários para
realizar os processos de reversão.
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Cálculos de restituição e indenização ao contratado da PPP pela
terminação antecipada do contrato
No caso de terminação antecipada de um contrato de PPP, independentemente da causa, a
autoridade contratante recebe um ativo que tem um valor de cujo financiamento não participou. Por
esse motivo, para evitar o enriquecimento ilícito, deve haver alguma forma de restituição ou
indenização ao contratado que compreenda os investimentos realizados e ainda não amortizados.
Para isso, existem três metodologias básicas de cálculo, cada uma com suas vantagens e
desvantagens tanto na aplicação como no equilíbrio de interesses dos setores público e privado.
Cláusulas mais claras e detalhadas em um contrato de PPP sobre o cálculo do valor e o prazo de
pagamento da restituição ou indenização em todos os casos de terminação antecipada melhoram
substancialmente a bancabilidade e a atratividade de investimento de um projeto de PPP.
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Introdução
Para os fins desta nota, a terminação contratual de uma PPP ocorre quando as obras e o serviço
prestado aos usuários são realizados de forma satisfatória e o contrato chega ao fim, ou quando
o contrato é interrompido prematuramente antes de atingir seu prazo original de duração. Um
evento de terminação antecipada pode geralmente ser desencadeado por um descumprimento
grave das disposições de um contrato de PPP tanto por parte da autoridade contratante pública,
quanto pela empresa contratada do projeto, ou pela ocorrência de um evento de força maior
prolongado que faça com que as partes não possam cumprir o contrato. O efeito da terminação
é que a relação contratual entre as partes públicas e privadas chega ao fim. Os ativos se dividem
entre as duas partes e ocorre um acordo sobre todas as obrigações pendentes e um cálculo da
restituição ou indenização a pagar na terminação desse contrato4.
O documento é o resultado de sessões de debate coletivas nas quais especialistas e
profissionais, líderes do setor, abordaram os principais desafios relacionados ao tratamento das
regras de rescisão de contratos, que incluem os seguintes pontos:
•
•
•

Equilibrar a necessidade de bancabilidade com a previsibilidade dos impactos fiscais de longo
prazo.
Abordar as especificações de resultados nos contratos dos ativos a reverter em contextos de
instabilidade tecnológica.
Determinar critérios para calcular o valor de restituição ou indenização em diferentes cenários
contratuais.

Nos capítulos a seguir, a terminação de contratos de PPP será analisada sob quatro temas que
ajudam a enquadrar os principais componentes que regulam o processo. No Capítulo 1, é
desenvolvida uma análise comparativa dos diferentes casos de terminação antecipada, suas
causas, e apresenta-se aspectos de procedimentos comuns para a realização da TA. O Capítulo
2 foca nos desafios institucionais e nos mecanismos para melhorar o tratamento dos eventos de
terminação de contratos de PPP. O Capítulo 3 estuda a reversibilidade de ativos com base na
experiência da Agência Nacional de Infraestrutura (ANI) da Colômbia. E, por fim, o Capítulo 4 faz
uma análise das diferentes metodologias disponíveis para o cálculo da restituição e da
indenização contratual nos casos de terminação antecipada.

4

Managing PPP Contracts After Financial Close – Global Infrastructure Hub, 2018
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Capítulo 1 – As Regras e os
Procedimentos: Uma Análise
Comparativa
A terminação antecipada de um contrato de PPP é um evento que interrompe prematuramente a
execução de um projeto em determinado momento de seu ciclo de vida, que inclui desde o
assinatura do contrato até a terminação do contrato e a reversão dos ativos. As ações de
terminação, sejam por causas imputáveis à autoridade contratante, ao contratado ou por mútuo
acordo e força maior, são reguladas por normas e procedimentos estabelecidos nos contratos de
PPP ou, em certos casos, pelo marco legal. Portanto, o tratamento e a gestão da TA podem variar
entre os países, dependendo do tipo de sistema jurídico (sistema de direito anglo-saxão ou sistema
de direito civil), existência e eficácia de uma lei de PPP e a maturidade de seus mercados.
As regras que determinam a TA de um contrato de PPP na América Latina e no Caribe, bem
como em outros países com experiência consolidada em projetos desta natureza, baseiam-se
em hipóteses muito semelhantes. As diferenças entre os países não estão tanto na natureza das
circunstâncias capazes de motivar a terminação do contrato, mas no grau de detalhamento e
especificação de cada hipótese, nos procedimentos adotados para viabilizar a terminação
contratual e na disciplina de cálculo da restituição/indenização devida ao contratado da PPP.
Em comparação aos métodos tradicionais de contratação pública, os esquemas de PPP
apresentam vantagens em termos de aumentar a eficiência dos serviços, otimizar o uso do
espaço fiscal para a infraestrutura, fomentar a lucratividade dos projetos, desenvolver mercados
de investimento e incrementar a concorrência. No entanto, ter cláusulas contratuais mal redigidas
pode reduzir esses benefícios e aumentar significativamente a incidência de conflitos.
Um evento de TA é uma falha do contrato original que não soube prever ou se preparar para
eventos de risco inesperados, o que poderia reduzir os pontos fortes e as vantagens das PPPs.
Portanto, cláusulas corretamente redigidas e processos claros implementados podem reduzir os
riscos associados, tais como:
•
•
•

Perdas de permanência de contratos de longo prazo já inviáveis até a formalização de sua
terminação.
Manipulação do quadro da situação de fato para conduzir à forma de terminação com
premissas de indenização mais favoráveis.
Rescisão contratual em circunstâncias em que o descumprimento contratual ou o obstáculo
enfrentado possam ser superados.
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•
•

•

Comportamento oportunista do contratado de uma PPP, buscando a terminação contratual
quando a restituição for mais favorável do que a continuidade do contrato.
Comportamento oportunista da Autoridade Concedente, buscando a terminação após a
conclusão dos investimentos iniciais caso a indenização seja mais favorável do que a
concessão prevista no contrato da PPP.
Omissão do contratado da PPP ou dos financiadores, que poderiam atuar para evitar a
terminação contratual, se os incentivos para a continuidade do contrato da PPP ou da
concessão forem superiores às expectativas de indenização.

1.1 Análise comparativa dos marcos regulatórios
Como parte da pesquisa preparada para esta Nota para Discussão, foram analisados doze
projetos em seis países em nível global5 para compreender e avaliar as diferenças de como são
tratadas as disposições de TA a partir de um ponto de vista legal e contratual. A seguir, é
apresentada uma análise por evento com base nas causas, no direito contratual e nos
procedimentos que cada um deles implica.

TA por fatores imputáveis ao contratado da PPP
Causas:

Podem ser observadas diretrizes comuns quanto às hipóteses que podem
motivar a TA por descumprimento por parte do contratado da PPP.
Geralmente são incorporados aos contratos de forma explícita, listando
as causas que poderiam desencadear tal evento (por exemplo, o projeto
do Metrô de Lima, Peru).
Alguns contratos estabelecem que a terminação pode ocorrer devido a
descumprimentos menos graves, quando persistem (o projeto de
Padronização PFIs do Reino Unido, por exemplo), e outros incluem até
mesmo descrições exaustivas, como no contrato do projeto do Centro
Integral de Câncer de Vitória, Austrália, que inclui descumprimentos
contratuais por causas não resolvidas ou por planos de remediação que
não foram aprovados.

Direito
Contratual:

Os seis países consultados possuem um dispositivo legal ou contratual que
confere à autoridade contratada o direito, em caso de descumprimento grave
do contrato por parte do contratado da PPP, de terminá-lo. A autoridade
contratante também pode, por iniciativa própria, declarar o fim de um contrato

5

Austrália (Estado de Vitória): Projeto do Centro Integral de Câncer de Vitória; Reino Unido: Padronização de
contratos PF2, Contrato de Concessão de Londres Overground; Brasil: ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) Sexta Rodada, ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) - BR 101 / SC, Estado de São Paulo Concessão da Rodovia Piracicaba-Panorama (PiPa), Estado do Piauí - PPP Piauí Conectado, Estado da Bahia PPP na área da Saúde; Município de São Paulo - PPP Habitação; Colômbia: Agência Nacional de Infraestrutura Aeroporto do Caribe; Peru: Linha 2 - Metrô de Lima e de Callao; Chile: Ministério de Obras Públicas - Aeroporto da
Região de La Araucanía
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se for identificado um descumprimento relevante por parte do contratado.
Isso inviabiliza o contrato de PPP. Em nenhum dos casos estudados essa
decisão está condicionada à avaliação prévia de um órgão independente,
administrativo ou judicial.
Procedimento: Os procedimentos variam de acordo com o país. No entanto, algumas
características comuns podem ser observadas no procedimento,
incluindo as seguintes:
•

•
•

•

•

•

Obrigação de notificar o contratado da PPP por escrito sobre o
descumprimento contratual encontrado, dando ao contratado ampla
oportunidade para remediá-lo ou, de outra forma, preparar sua defesa.
Oferecer aos financiadores a possibilidade de assumirem o contrato da
PPP ou de adotarem medidas para corrigir a irregularidade.
Disciplina para caracterizar a terminação contratual como medida de
último recurso. A disposição contratual deve ser: (1) de magnitude que
inviabilize a continuidade da concessão ou a adequada prestação do
serviço, (2) ou altamente condenável.
Oferta de período de correção obrigatório, variando de 20 dias corridos
(Colômbia) ou dias úteis (Austrália), 30 dias corridos (Brasil) ou 60 dias
corridos (Peru).
Inclusão de período de e transição em caso de terminação formal do
contrato.

Quadro 1 - Procedimento Contratual para o Descumprimento Grave por parte do Contratado
da PPP: Projeto do Centro Integral de Câncer de Vitória, Austrália

Na Austrália, prevê-se que, em caso de descumprimento grave, o contratado será obrigado a
apresentar um plano para sanar a irregularidade com um prazo para resolução e um plano de
trabalho, descrevendo os custos e ações necessárias para saná-la. Caso não seja possível a
reparação do descumprimento, deve ser apresentado um plano de reparação para saná-lo, indicando
os motivos dessa impossibilidade, as medidas para mitigar as consequências e indenizar pelos
danos causados e as medidas adotadas para fazer face às causas do não cumprimento.
Se o plano de remediação ou prevenção for aceito, ele se torna obrigatório para ambas as partes.
Caso contrário, a negação ou o não cumprimento do plano é um evento que pode motivar a
terminação antecipada do contrato.

TA por não cumprimento por parte da autoridade contratante
Causas:
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Em casos de TA por não cumprimento por parte do Estado, não há
preocupação com a reciprocidade, uma vez que as obrigações da autoridade
contratante são geralmente limitadas às eventuais obrigações de pagamento
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e à liberação da área, enquanto o contratado tem várias obrigações de
desempenho. Via de regra, está prevista uma lista exaustiva das causas que
motivariam a terminação por iniciativa da contratada da PPP, contemplando
as seguintes hipóteses:
•
•
•

Desapropriação, apreensão ou requisição de bens necessários a
execução do contratado pelo parceiro privado.
Não cumprimento das obrigações de pagamento acima de um certo
valor ou de um determinado período de atraso no pagamento.
Descumprimentos contratuais que inviabilizem a continuidade da
prestação do serviço pelo contratado.

Os eventos que podem motivar a terminação contratual são geralmente
qualificados por um nível mínimo de materialidade ou porte financeiro. A
maioria dos descumprimentos contratuais pode ser representada por um
valor monetário e, portanto, ser sanada sem ensejar terminação
contratual mediante o pagamento intempestivo de obrigações financeiras
inadimplidas, acrescidas dos correspondentes encargos de mora, ou com
base no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Direito
Contratual:

Embora, com exceção da Austrália, todos os outros países pesquisados
prevejam em seus contratos que o incumprimento grave por parte da
autoridade contratante pode levar à terminação contratual, o tratamento
não é uniforme em termos da competência conferida ao contratado. No
Reino Unido, no Peru e na Colômbia, o contratado da PPP tem o direito
de declarar rescindido o contrato, em caso de não cumprimento grave do
contrato por parte da autoridade contratante, quando isso inviabilizar o
contrato da PPP ou a capacidade do contratado de prestar os serviços.
No Brasil, por expressa disposição legal, a terminação contratual por
iniciativa do contratado da PPP depende de ajuizamento de demanda
judicial, devendo o contratado permanecer na prestação de serviços até
que uma autoridade judicial decida a terminação em sentença transitada
em julgado. No Peru, embora seja garantido ao contratado da PPP o
direito de declarar a terminação, caso a autoridade contratante proponha
que seja resolvida em tribunal arbitral, a dissolução só terá efeito após a
decisão arbitral.
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Procedimento: O procedimento geralmente inclui a obrigação de comunicar por escrito à
autoridade contratante sobre o não cumprimento contratual constatado,
num prazo máximo a partir do conhecimento do fato. Para caracterizar a
terminação contratual como medida de último recurso, deve-se:
•

•
•

Determinar que o descumprimento contratual seja de magnitude que
inviabilize a continuidade do contrato da PPP ou a adequada
prestação do serviço. Para demonstrar isso, uma avaliação
quantitativa do contrato deve ser considerada por meio de uma
análise Value for Money.
Zelar para que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando
possível, seja suficiente para eliminar o direito de terminação contratual.
Acordar um prazo de correção planejado para que a Autoridade
Concedente cumpra a obrigação ou adote medidas de reorganização
do contrato, que varia entre 30 dias corridos (Reino Unido) e 60 dias
corridos (Peru).

Em caso de terminação formal do contrato da PPP, as regras
normalmente incluem um período de desmobilização e transição. No caso
do Brasil, em virtude da exigência legal de que a terminação só pode
ocorrer após decisão judicial transitada em julgado, não há prazo de
remediação ou prazo para desmobilização e dissolução contratual.

TA por Razões de Interesse Público
Causas:

Como regra geral, a hipótese é apresentada como prerrogativa
excepcional da autoridade contratante, tendo como premissa a
impossibilidade de adequar o contrato celebrado ao contratado da PPP.
Os contratos não definem as causas em pormenor, o que atribui à
autoridade contratante a capacidade de definir o conceito de interesse
público com base em fatos concretos.

Direito
Contratual:

Os países latino-americanos analisados (Brasil, Colômbia, Chile e Peru)
permitem que a autoridade contratante, por sua própria iniciativa, declare
a terminação do contrato quando for demonstrado que o interesse público
será mais bem-atendido. Nenhum dos países condiciona a decisão à
avaliação de um órgão independente, administrativo ou judicial.
Existem exceções em algumas condições para o exercício desta
prerrogativa. No Chile, por exemplo, a possibilidade de TA está prevista
quando houver o cumprimento de aproximadamente 80% do prazo
contratual e a realização de pelo menos 75% da receita proporcionada
pelo contratado.

www.iadb.org

17

Procedimento: Como regra geral, existe uma obrigação de comunicar por escrito ao
contratado da PPP sobre a decisão da autoridade contratante e ao
mesmo tempo a impossibilidade de se opor à terminação, uma vez que a
apreciação do interesse público é da competência exclusiva do Poder
Público. A TA com base neste motivo deve ser compensada com uma
indenização que corresponda, no mínimo, ao saldo da dívida do
financiamento, paga diretamente aos financiadores, e da remuneração do
investimento do contratado. No Brasil, a terminação antecipada por
motivo de interesse público, denominada desapropriação, depende de
uma lei de autorização específica.

TA por Nulidade Contratual
Causas:

A causa que pode motivar a nulidade do contrato da PPP é única, por
corrupção ou irregularidade que impeça a correção e o aproveitamento
de efeitos passados.

Direito
Contratual:

Os seis países consultados possuem um dispositivo legal ou contratual
que confere à autoridade contratante o direito de rescindir o contrato em
caso de vício inválido que comprometa a prestação dos serviços. No
Brasil, na Colômbia, no Chile e no Peru, a autoridade contratante pode,
por sua própria iniciativa e desde que respeitado o devido processo legal,
declarar a nulidade do contrato de PPP.
A legislação dos países consultados prevê a possibilidade de o Poder
Judiciário e eventualmente outros órgãos de controle externo declararem
a nulidade. No Brasil, essa competência também pode ser exercida pelo
Poder Legislativo, mediante solicitação do Tribunal de Contas. Também
no Brasil, a terminação por interesse público é chamada de “encampação”
(tomar o controle) e depende de uma lei de autorização específica e do
pagamento prévio da indenização.
Procedimento: É obrigatório comunicar por escrito ao contratado da PPP sobre os
defeitos detectados pela autoridade contratante. O processo inclui uma
garantia que permite a declaração prévia do contratado e a possibilidade
de propor a validação do defeito quando a sua natureza o permitir. O
pagamento da indenização será calculado a partir da responsabilidade
pelo defeito que motivou a nulidade.
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TA por Caso Fortuito ou por Força Maior
Causas:

Na maioria dos países da ALC, as causas que podem motivar a
terminação do contrato de PPP por caso fortuito ou força maior estão
especificadas na legislação em vigor. No caso da Colômbia, os contratos
preveem a ocorrência de um evento sem responsabilidade das partes,
cuja duração seja superior a 90 dias, se as partes concluírem que as
obrigações contratuais afetadas pelo evento são de tal importância que
levaram à suspensão do prazo contratual.

Direito
Contratual:

Na América Latina, os quatro países investigados possuem um dispositivo
legal ou contratual que outorga à Autoridade Concedente o direito de
rescindir o contrato em caso de circunstâncias imprevisíveis ou força
maior, conceitos geralmente apresentados pelo direito civil. No Brasil, o
conceito jurídico está contido no Código Civil, que estabelece que o caso
fortuito ou de força maior seja verificado no fato necessário e que seus
efeitos não possam ter sido evitados.
O Reino Unido tem uma previsão peculiar que permite rever a análise do
valor da relação Value for Money feita no momento da assinatura do
contrato da PPP, o que pode levar à alteração ou até mesmo à dissolução
do contrato, quando sua modificação não for possível.

Procedimento: Inclui a obrigação de comunicar por escrito ao contratado da PPP sobre as
causas que impactaram na execução do contrato. Deve-se demonstrar, por
meio de cenários econômicos, a impossibilidade de execução do contrato
dada a sua inviabilidade econômico-financeira. Parte do processo inclui a
garantia da declaração prévia do contratado e a possibilidade de propor a
modificação do contrato, mediante aceitação da autoridade contratante e o
pagamento de uma indenização ao contratado.
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Capítulo 2 – Quem Participa do
Processo? Desafios Institucionais e
Mecanismos para Fortalecer a Gestão
da Rescisão de Contratos de PPP
No capítulo anterior, discutimos as diferentes regras e procedimentos de eventos de TA.
Frequentemente, os contratos ou marcos regulatórios determinam as entidades encarregadas de
desempenhar as funções relacionadas à terminação de contratos e outras funções ao longo do ciclo
de vida do projeto, que fazem parte do quadro geral de governança das PPPs. Uma boa governança
deve promover projetos com alocações de risco adequadas, que devem ser divididas ou
compartilhadas entre as partes contratuais que tenham a melhor capacidade para gerenciá-los. Deve
também salvaguardar a qualidade das instituições e sua eficácia na tradução da política para uma
implementação bem-sucedida. Neste sentido, no caso de rescisões de contratos, seja de maneira
natural ou antecipada, ter uma estrutura transparente definida com instituições que tenham funções
e deveres claros é fundamental para gerenciar adequadamente a terminação e a restituição justa ou
indenização às partes envolvidas.
As estruturas de PPPs apresentam muitos desafios, incluindo o desenvolvimento e o fortalecimento
de instituições que podem executar projetos de PPP com eficácia. Existem diferentes formas de
estruturar o apoio institucional. Na ALC, existem principalmente dois modelos de governança: um
modelo centralizado, no qual as unidades de PPP desempenham um papel decisivo em todo o ciclo
do projeto, e um modelo descentralizado, no qual os projetos de PPP são desenvolvidos e
estruturados por uma gama mais ampla de entidades governamentais.6 A terminação de contrato
entre uma entidade pública e privada tem consequências jurídicas que vão além da estrutura de
governo das PPPs. Outras partes interessadas, como entidades jurídicas nacionais e órgãos de
arbitragem internacional, são atores essenciais a serem considerados ao compreender as
complexidades que um evento de terminação antecipada pode criar.
Também é importante contextualizar os princípios-chave da ONU que orientam a boa
governança nas PPPs7 e são relevantes para a compreensão dos objetivos e motivações que
devem impulsionar as instituições. Os seis princípios de boa governança são os seguintes:
1. Participação: o grau de participação de todas as partes interessadas.
Prats, Joan. “The Governance of Public-Private Partnerships: A Comparative Analysis”. 2019. Interamerican
Development Bank.
7 “Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships”. 2009. United Nations Economic
Commission for Europe.
6
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2. Decência: o grau em que a formulação e administração das normas se realiza sem prejudicar
ou lesar as pessoas.
3. Transparência: o grau de clareza e abertura com que as decisões são tomadas.
4. Prestação de contas: o grau em que os atores políticos são responsáveis perante a
sociedade pelo que dizem e fazem.
5. Equidade: o grau em que as regras se aplicam igualmente a todos os membros da sociedade.
6. Eficiência: a medida em que recursos humanos e financeiros limitados são aplicados sem
desperdício, atraso ou corrupção, ou sem prejudicar as gerações futuras.
Esta nota para discussão analisa aqueles que participam do processo de terminação de duas
perspectivas. Em primeiro lugar, analisa os desafios institucionais que dificultam a definição, o
estabelecimento e a gestão adequada do evento de terminação antecipada de um contrato de
PPP a partir de experiências baseadas no contexto brasileiro e aplicáveis a realidades muito
próximas a outros países da ALC. E, em segundo lugar, propõe mecanismos institucionais que
podem ajudar a fortalecer o processo e dar segurança e proteção aos projetos em caso de
terminação antecipada da forma menos onerosa possível. Para complementar essa análise, esta
seção também explora o caso de terminação antecipada devido a eventos de integridade, como
casos de corrupção, como isso pode impactar o processo de TA e como diferentes partes
interessadas são afetadas por tais eventos.

2.1 Desafios institucionais
Estrutura institucional
O grau de sucesso que os países podem ter no desenvolvimento de projetos ou programas de PPP
está altamente correlacionado com a força de suas instituições e as estruturas estabelecidas
responsáveis pela governança, o desenvolvimento e a gestão dos contratos. É fundamental que as
instituições se comprometam a fazer parte do processo, não só desenvolvendo a estrutura
institucional, mas também atribuindo responsabilidades aos diversos atores envolvidos no processo.
A complexidade de montar estruturas institucionais robustas, capazes de gerenciar um processo de
terminação, decorre de três fatores principais:
•
•
•

Excesso de leis e regulamentos: é difícil identificar todas as leis e regulamentos específicos
que regem um evento de terminação.
Falta de clareza nas responsabilidades: nem todos os agentes participantes do processo
estão cientes de todas as tarefas pelas quais cada um é responsável.
Linhas turvas: os limites de ação dos diferentes atores não são claros.

A estrutura institucional em que as PPPs operam é um elemento fundamental para o alinhamento
correto dos incentivos de cada uma das partes envolvidas nas diferentes fases do ciclo do
projeto. Os países apresentam diferentes graus de desenvolvimento institucional no que diz
respeito à governança das PPPs. De acordo com o último Relatório Infrascope de 2019, que
avalia o ambiente das PPPs na ALC, em nível regional, as instituições que elaboram, outorgam
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e supervisionam as PPPs têm em média um baixo grau de maturidade (pontuação média de 56
em 100)8. Em nível subnacional, a complexidade é ainda maior, pois a força institucional é ainda
mais diluída devido ao fato de que muitas vezes há menos capacidade e experiência do que nos
governos centrais. Isso complica a organização e a definição de papéis claros para as instituições
envolvidas nas PPPs. No caso do Brasil, por exemplo, há uma preocupação relevante sobre
como são desenvolvidos e gerenciados projetos no setor de água e saneamento, visto que há
muitos municípios com características não homogêneas.
A mesma complexidade institucional que afeta o desenvolvimento de projetos de PPP também
está presente na terminação antecipada de um contrato. Um problema que se inicia na
estruturação e implementação de um projeto é transferido para a sua execução, e se acentua no
caso de um evento de TA. A instabilidade e incerteza que ocorre por meio dessa série de eventos
decorrem da concepção errônea de modelos institucionais, o que torna imprescindível uma
estrutura institucional robusta que não só entenda o processo legal e modelagem, mas também
tenha clareza nas responsabilidades institucionais e solidez técnica dos envolvidos.

Diálogo Interinstitucional e Capacidade Técnica do Setor Público
As unidades especializadas de PPP são geralmente instituições-chave criadas em resposta à
necessidade existente de capacidade que os governos exigem para administrar um programa de
PPP com eficácia. Essas unidades têm uma função única na preparação, estruturação e
monitoramento de projetos e são guardiãs de conhecimentos específicos valiosos para uma
implementação bem-sucedida de projetos. As unidades de PPP fornecem suporte consultivo,
operacional e técnico nas diferentes etapas do projeto. O seu papel é importante antes, durante
e depois da licitação. O primeiro desafio consiste em que essas unidades tenham um quadro
adequado de transparência e integridade, que inclua pelo menos regras e mecanismos
operacionais para garantir o acesso à informação, bem como regras e mecanismos para garantir
a integridade de quem decide e das decisões que toma. Isso inclui, mas não se limita a, sistemas
digitais para garantir o acesso em tempo real às informações públicas, sistemas para a
prevenção de conflitos de interesse das partes envolvidas, informações sobre os beneficiários
finais e procedimentos de decisão que garantam os princípios de igual consideração das opções
de decisão, entre outros.
Um desafio institucional comum é a falta de transmissão de informações e experiências entre as
equipes que desenvolvem as PPPs e as equipes que administram os referidos contratos,
geralmente localizadas em diferentes instituições governamentais, como é o caso das unidades
de PPP que desenvolvem projetos do Ministério das Finanças, e equipes de projeto que
gerenciam esses projetos de ministérios setoriais. Desde o início dos projetos, é comum que as
unidades de PPP, seja no nível de governo central ou subnacional, tenham um diálogo e uma

“Avaliação do meio ambiente para parcerias público-privadas na América Latina e no Caribe”. Infrascope 2019. The
Economist Intelligence Unit.
8
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troca limitada de informações com outras instituições que deveriam fazer parte da efetiva
promoção e execução desses contratos.
Esse problema institucional costuma estar relacionado à maturidade e solidez do processo de PPP
em cada país e ao compromisso de apoio que os governos concedem a essas instituições desde o
início. Mas, dado o papel estratégico que as Unidades de PPP têm, é essencial que elas reconheçam
os principais participantes do ciclo de vida e garantam que haja um entendimento comum das
funções e responsabilidades. Portanto, é imprescindível o estabelecimento de protocolos que
estimulem o diálogo entre as partes para que, em caso de terminação contratual, a estrutura
institucional, o protocolo e as responsabilidades sejam claros e não impeçam a resolução.
A qualidade das PPPs é frequentemente limitada pela baixa capacidade técnica e fracos
incentivos de gestão de entidades governamentais, o que pode resultar em processos licitatórios
mal administrados ou contratos mal elaborados e renegociações frequentes. A baixa capacidade
do setor público significa que os governos carecem dos recursos e das habilidades para
estruturar e administrar bem as PPPs com base em padrões internacionais atualizados. Uma
melhor capacidade técnica no setor público, juntamente com maior transparência e menos
interferência política que altere a sustentabilidade econômica e financeira da prestação de
serviços de infraestrutura, reduziria a incerteza e estabeleceria as bases para mais investimentos
e mais eficiência na prestação de serviços.

Enfoques Heterogêneos
Existe uma falta de padronização entre os países, e às vezes entre os governos subnacionais,
sobre quem participa da gestão e resolução de um processo de terminação de contrato e com
qual capacidade. Às entidades são atribuídas funções que não correspondem necessariamente
à sua capacidade ou que fogem aos regulamentos dos seus mandatos ou que, no pior dos casos,
podem até entrar em conflito com as suas funções. É o caso, por exemplo, quando os órgãos
reguladores recebem a autoridade concedente de um contrato de PPP, ou quando uma unidade
executora de projetos exerce, ao mesmo tempo, uma função de supervisão. Em nível municipal,
é muito comum que não existam unidades de PPP onde os projetos sejam estruturados pelos
mesmos atores que cumprem o papel de autoridade contratante.
Existe também o problema de sobreposição de poderes, em que os órgãos de controle ou
reguladores têm poderes sobrepostos às instituições que têm competência para decidir sobre
um contrato de PPP. Nos casos de terminação contratual de forma natural ou antecipada, isso é
especialmente relevante porque cria problemas de jurisdição legal, a partir dos quais os acordos
firmados com um órgão de controle podem ser anulados por outro, especialmente se o seu dever
de cuidado (duty of care) variar. No Brasil, por exemplo, para combater a corrupção nos contratos
de PPP, a arquitetura institucional é composta por quatro instituições fundamentais (MPF Ministério Público Federal, AGU - Advocacia Geral da União, CGU - Controladoria Geral da União
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e TCU - Tribunal de Contas da União) com diferentes missões constitucionais que não podem
ser modificadas pelo direito comum.

Garantia de Continuidade dos Serviços
As PPPs são um instrumento de financiamento e gestão de infraestrutura pública, em que os
ativos estão sujeitos ou dedicados ao uso público ou relacionados com a prestação de um
serviço. Dessa forma, projetos de PPP bem-sucedidos garantem o fornecimento de infraestrutura
pública que traga benefícios para a comunidade como um todo. No entanto, uma das principais
consequências negativas no caso de um contrato de TA é a interrupção desse serviço público, o
que acarreta efeitos sociais e econômicos negativos para a sociedade.
A suspensão da prestação de serviços, desde uma rodovia até uma usina de geração de energia,
pode ter efeitos prejudiciais no dia a dia dos cidadãos e prejudicar a função de prestação de
serviços para a qual as PPPs de infraestrutura são construídas. A interrupção também pode criar
efeitos prejudiciais de longo prazo, como a perda da qualidade do próprio serviço, bem como a
perda de clientes ou consumidores que poderiam ser forçados a confiar em serviços alternativos.
É por isso que, no nível do projeto, a continuidade do serviço deve ser abordada na definição e
gestão da eventualidade de um evento de TA. A partir do nível institucional, deve-se considerar
a rapidez da gestão dos processos e o efeito sobre os usuários, seja buscando resoluções que
não impeçam a prestação do serviço ou oferecendo uma alternativa temporária.

Proteção ao Investidor
Os contratos de PPP são financiados por dívida e capital, em que os fundos aportados pelos
financiadores são reembolsados pelos fluxos gerados pelo projeto. As PPPs envolvem uma série de
atores além dos patrocinadores do projeto e uma miríade de instrumentos jurídicos que visam
financiar, executar e reembolsar a obra ao longo do tempo com o fluxo de fundos gerados. A
terminação antecipada do contrato de PPP significa não só a perda da eficácia do contrato principal
entre o Estado e o contratado, mas também de todas as relações contratuais a ele associadas.
Assim, por um lado, evita-se a continuidade do projeto e, por outro, o cumprimento das expectativas
das pessoas alheias ao ato relacionado com a terminação, mas que investiram na obra
(financiadores e empreiteiros), afetando também os seus trabalhadores e potenciais beneficiários,
que esperam que esses investimentos proporcionem melhores estradas, transportes e serviços. Por
esse motivo, as instituições financeiras e os investidores devem analisar cuidadosamente os riscos
das PPPs, e isso inclui a possibilidade de uma TA do contrato. A incerteza de não saber ou não se
ter tudo claro sobre um processo de TA pode aumentar o custo do financiamento ou, na pior das
hipóteses, afastar os investidores.
Como regra geral, todos os casos de TA devem incluir um reembolso ou indenização
dependendo da causa da TA ao Contratado da PPP, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da
autoridade contratante. Os investidores e financiadores devem ter certeza de que seus
investimentos serão avaliados de forma justa e protegidos de comportamentos arbitrários do
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governo, como as intervenções unilaterais. Os investidores que percebem a falta de regras e
procedimentos claros para reembolso e indenização justos em casos de terminação antecipada
têm pouca probabilidade de investir.

2.2 Mecanismos Institucionais
Solidez do processo administrativo
É importante que haja um processo administrativo previamente estruturado na lei ou no contrato
tratando da terminação de um contrato e indicando as medidas necessárias a serem tomadas
caso isso se concretize. Cada uma das entidades que participam do processo deve ser
claramente conhecida, e o papel delas deve ser claro para todas as partes interessadas. É
imprescindível que haja clareza no procedimento a seguir, no cronograma e no processo legal
de terminação contratual, para que as entidades possam implementar e passar por um processo
que garanta contratualmente a gestão justa de um evento de terminação contratual e a
continuidade da prestação de serviços para a comunidade.
Outro aspecto é a minimização das assimetrias entre as instituições. A gestão contratual de um
projeto deve ser efetuada por uma unidade com competência legal para fazer tramitar um caso
de terminação antecipada. Se houver uma entidade responsável pela gestão do processo de
terminação do contrato, essa entidade deve ter o poder de tomar a decisão final de terminação.
Essa prerrogativa é muito difícil de definir quando há muitas entidades que participam.
Existe um projeto de lei do governo de São Paulo que estabelece que qualquer decisão da agência
reguladora que gere obrigações financeiras ao Estado deve estar sujeita a uma decisão prévia do
governo do Estado. Não pode assumir compromissos de restituição ou indenização sem que o
Ministério da Fazenda e do Planejamento possa validar o que o concedente está fazendo.

Direitos de Intervenção do Credor (Lender's Step-in Rights)
Os direitos de intervenção são direitos concedidos aos credores para intervir e assumir o controle do
projeto de infraestrutura quando o contratado de PPP estiver descumprindo seu contrato. Uma
maneira com a qual os credores procuram se proteger contra a terminação do contrato de PPP após
a inadimplência de um parceiro privado é negociar seus direitos de participação. Em certas
jurisdições, pode haver leis obrigatórias que impeçam a concessão ou a execução dos direitos de
intervenção do credor, o que poderia ser um impedimento para atrair financiamento do setor privado.
Os direitos de intervenção fornecem aos credores certeza em termos de bancabilidade e
fornecem uma estrutura dentro da qual as partes podem se reunir para negociar soluções em
um cenário de descumprimento/terminação.
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Arbitragem
Uma cláusula arbitral favorece a segurança da estrutura institucional, uma vez que as câmaras
de arbitragem possuem regulamentos próprios que oferecem uma alternativa maior de
mecanismo institucional para solucionar problemas de insegurança jurídica. Embora a
arbitragem tenha custos administrativos, ao identificar a câmara arbitral, já se sabe de antemão
quais trâmites ela seguirá em caso de terminação antecipada, o que dá clareza aos investidores.

Mediação
A mediação é uma solução comum no âmbito de um procedimento de contratação que tramita no
âmbito do Poder Judiciário, o que proporciona maior segurança jurídica tanto no âmbito do
cumprimento das obrigações estabelecidas para a terminação dos contratos como para os agentes
públicos envolvidos. Pode ser iniciada pela agência que determina a terminação do contrato de PPP.
A mediação pode dar mais transparência aos processos, legitimidade e melhorar o diálogo entre a
autoridade contratante e o contratado da PPP durante uma situação de assistência técnica.

Solução de controvérsias
São mecanismos institucionais importantes para a terminação antecipada de contratos. As juntas
de litígio têm um histórico comprovado de resolução sem recorrer a arbitragens ou litígios
onerosos e demorados, e podem ser estabelecidos como consequência de uma disposição
contratual ou por acordo entre as partes em uma fase posterior do projeto. O uso de uma junta
de litígio para um evento de TA pode ser um processo contratual altamente bem-sucedido e
econômico para evitar e resolver disputas durante o curso do projeto.

Entidades de controle
São os órgãos que têm função e mandato de controle e fiscalização. Em alguns países, esses
órgãos têm poderes preventivos, em outros atuam ex post. Também há casos em que os órgãos
têm funções não só de auditoria e controle, mas também jurídicas. Por último, em alguns casos,
são responsáveis por questões relacionadas com a integridade dos funcionários: por exemplo,
recolher declarações de bens e analisar possíveis casos de enriquecimento ilícito. Do setor
público, as entidades de controle podem fornecer monitoramento abrangente (monitoramento,
avaliação, controle, reestimativa) do desenvolvimento dos projetos. No caso de terminação
antecipada, essas entidades podem justificar a causa e ajudar a estabelecer a restituição ou
indenização justa para as partes.
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2.3 A corrupção nas PPPs e seus efeitos na TA
A experiência recente mostra as consequências negativas que podem ter os casos de corrupção no
desenvolvimento de infraestrutura e, em particular, nas PPPs9 10. A corrupção e, portanto, o controle
de eventos de integridade nas PPPs é relevante em todas as etapas do projeto (Iossa et al, 2011).
Os instrumentos internacionais contra a corrupção baseiam-se no princípio de que a corrupção não
pode ser lucrativa e que, consequentemente, os governos devem confiscar o produto da corrupção
ou aplicar sanções financeiras de efeito equivalente (Aymerich Cano, 2015).
A Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) desenvolveu um novo
padrão de tolerância zero para a corrupção em PPPs para apoiar os esforços dos países de
fortalecer a transparência, a responsabilidade e a governança eficaz do investimento em
infraestrutura pública e a prestação de serviços. Nessa abordagem, o recurso de nulidade e
invalidade do contrato como sanção em caso de ato corrupto é um dos instrumentos.
A nulidade e invalidade do contrato é o resultado mais provável na hipótese de ato corrupto, pois
a nulidade é a resposta do direito administrativo à ausência de regulamentação específica das
próprias leis das PPPs10, em face de uma situação irregular.
A nulidade gera custos econômicos para a sociedade e o desenvolvimento econômico, pois
implica a paralisação de um número significativo de obras. Em alguns casos, como o escândalo
da Odebrecht em projetos na região, ela tem causado a interrupção das respectivas cadeias de
pagamento, a falência de fornecedores e a demissão de milhares de trabalhadores, além de
exacerbar a já existente desconfiança da sociedade em relação a suas autoridades e a seus
funcionários públicos7. A abordagem de tolerância zero não leva em consideração se a empresa
tentou evitar o suborno ou supervisionou e sancionou funcionários que se envolvem em suborno,
se cooperou com as autoridades ou se cumpriu sua parte do contrato11.
Parece oportuno analisar opções mais equilibradas que combinem sanções pessoais e materiais
(afastamento de pessoal, multas, substituição de fornecedores, etc.) aos responsáveis pelo ato
corrupto, mas que ao mesmo tempo garantam a continuidade do projeto de infraestrutura e dos
contratos, incluindo os terceiros que atuaram de acordo com a lei, desde que haja um impacto
socioeconômico positivo12. As PPPs envolvem uma série de atores além dos patrocinadores do
projeto e uma miríade de instrumentos jurídicos que visam financiar, executar e retribuir o
9

Iossa, E. y Martimort, D. Corruption in Public-Private Partnerships (2011); Knorr y Schomaker, The Potential For
Corruption In Public Private Partnerships – Theoretical Aspects and Some Policy Implications ; e Bildfell, C. P3
Infrastructure Projects: A Recipe for Corruption or an Antidote? (2018)
10 De Michele, Roberto, Prats, Joan, e Losada Revol, Isaias.“Efectos de la Corrupción en los Contratos APP:
Consecuencias de un Enfoque de Tolerancia Cero”. 2018, Banco Interamericano de Desenvolvimento.
11 Davis, Kevin E. “Civil Remedies for Corruption in Government Contracting: Zero Tolerance versus Proportional
Liability”. 2009. NYU School of Law.
12 Advisory Group of Experts on Anticorruption, Transparency, and Integrity. “Report of the Expert Advisory Group on
Anti-corruption, Transparency and Integrity in Latin America and the Caribbean. Washington”. 2018. Interamerican
Development Bank.
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trabalho em horas extras com o fluxo de fundos gerado. A nulidade do contrato de PPP significa
não só a perda da eficácia do contrato principal entre o contratado e a autoridade contratante,
mas também de todas as relações contratuais a ele associadas. Assim, por um lado, evita-se a
continuidade do projeto e, por outro, o cumprimento das expectativas das pessoas alheias ao ato
ilícito, mas que investiram na obra (financiadores e contratados), afetando também os seus
trabalhadores e potenciais beneficiários, que esperam que estes investimentos proporcionem
melhores serviços públicos.
•

•

•

•

•

•
•
•

Quadro 2 - Participantes em casos de TA devidos à corrupção

SPV (Specific Purpose Vehicle - Veículo de Propósito Específico): as PPPs são baseadas em
um projeto de financiamento estruturado em que uma entidade de propósito específico, pertencente
a um consórcio de empresas, que pode incluir a participação do setor público, assina e executa o
contrato. Esta “empresa de projeto” será responsável pelo financiamento, desenvolvimento,
construção, manutenção ou operação da obra durante a vigência do contrato, subcontratando bens
e serviços. As PPPs caracterizam-se por ser um investimento que se recupera em um longo período
a partir dos fluxos gerados pelo próprio projeto (pedágios, tarifas) ou de aportes do Estado
conhecidos como pagamentos por disponibilidade.
Agências/organizações estatais executoras do projeto: devem ter como objetivo fortalecer as
estruturas institucionais e as unidades especializadas em PPP como mecanismos de garantia de
recursos técnicos e humanos que reduzam as oportunidades de corrupção.
Controladoria/anticorrupção: são os órgãos que têm a função e mandato de controle e
fiscalização. Os regulamentos internacionais sobre anticorrupção contêm especificações expressas
sobre a organização de entidades de controle. A Convenção Interamericana contra a Corrupção
(CICC) e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC) enfatizam o caráter
preventivo do controle e, entre outros: (i) impõem a obrigação de desenvolver mecanismos
modernos para detectar, punir e erradicar as práticas corruptas; (ii) realizar avaliações periódicas
para detectar se os instrumentos utilizados no país para combater a corrupção são adequados; (iii)
garantir a existência de órgãos encarregados de prevenir a corrupção e conferir-lhes a necessária
independência, dotando-os de recursos materiais e de pessoal especializado, bem como a formação
de tal pessoal; (iv) promover a cooperação entre os órgãos públicos e os funcionários.
Unidades especializadas em PPPs: estrutura governamental permanente que detém os
conhecimentos necessários para identificar ou gerir as oportunidades de articulação entre os
setores público e privado. Oferecem suporte consultivo, operacional e técnico nas diferentes etapas
do projeto. Têm um papel importante antes, durante e depois da licitação. Não possuem uma função
específica para lidar com a corrupção nas PPPs, mas contribuem para a prevenção do delito. Não
têm uma função de controle e monitoramento como as controladorias.
Fornecedores: em caso de terminação contratual por corrupção, as cadeias de pagamentos são
interrompidas, podendo levar à falência.
Trabalhadores: a nulidade dos contratos causa perdas massivas de empregos.
Sociedade: a terminação de contratos em caso de fatos de integridade exacerba a desconfiança
da sociedade em relação às autoridades e aos funcionários públicos.
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•

•

Financiadores de projetos: um financiador é altamente vulnerável à nulidade em caso de
corrupção, uma vez que a nulidade extingue a fonte de reembolso, o que também pode ocorrer
depois de realizado todo o investimento. Nas PPPs, não há eventual recurso ao balanço corporativo
da empresa, mas sim ao de uma empresa projeto. O risco de a obra ser declarada deserta por atos
de corrupção também desestimula o investimento privado.
Governos: viram-se obrigados, por um lado, a adotar medidas destinadas a evitar a impunidade e
punir os responsáveis por atos de corrupção e, por outro, a garantir a continuidade dos projetos de
infraestrutura para evitar a deterioração da economia local como consequência de uma eventual
paralisação das obras, o que por sua vez geraria desemprego e potencial redução do fluxo de
investimentos.
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Capítulo 3 – Reversão de Ativos:
A Experiência da Agência Nacional
de Infraestrutura (ANI) na Colômbia
Na maioria dos contratos de PPP, ao final de sua vigência, o parceiro privado tem a obrigação
de transferir ou reverter o bem público em questão (seja um aeroporto, uma rodovia, uma escola
ou outro tipo de projeto de infraestrutura) em condições adequadas que atendam aos padrões
de desempenho e de qualidade de serviços exigidos pela autoridade contratante. O que é
considerado uma condição adequada deve ser definido no contrato de PPP, levando em
consideração o retorno antecipado dos ativos devido a uma TA, com padrões técnicos
claramente mensuráveis. Os requisitos aplicáveis à reversão ou transferência do ativo podem
ser descritos por normas técnicas, que devem ser mensuráveis para serem verificadas de forma
independente. Para atender a esses requisitos, a parte privada deverá manter a qualidade do
ativo ou considerar reparos antes do retorno.
As TAs revelam-se muito complexas para o setor público e criam muitas dificuldades, uma vez que
muitos dos bens móveis e imóveis não têm direitos de propriedade definidos e causam dificuldades
na tentativa de transferência de titularidade, o que gera atrasos no processo. Quando os contratos
são interrompidos prematuramente, o Estado tem três opções principais: retomar a gestão do próprio
ativo; licitar um contrato de obras públicas tradicional; ou licitar um novo contrato de PPP, que pode
incluir obras de dispêndio de capital adicionais, bem como operações em andamento. Essa transição
é importante porque afetará a continuidade da prestação do serviço público, a qual, muitas vezes,
não recebe a devida consideração estratégica.
Um desafio identificado nos contratos de PPP é que os parceiros privados tendem a fazer o
mínimo de manutenção possível para reduzir custos, incentivados por fins de maximização de
lucros. Esses desafios destacam a necessidade de padrões técnicos claros e mensuráveis, bem
como proteções contratuais adicionais destinadas a proteger os interesses do governo (como
contas de reserva de manutenção e outras garantias de desempenho). Para evitar a perda de
valor dos ativos e o declínio na qualidade dos serviços, os governos devem buscar mecanismos
que possam proteger e facilitar a transferência destes. Os contratos de PPP devem ter um padrão
de retorno de ativos claro e bem definido para minimizar a probabilidade de o contratado devolver
ativos em más condições.
Este capítulo analisa a experiência da ANI na Colômbia na reversão de ativos em contratos de
PPP, enfocando os principais desafios que não podem ser negligenciados na estruturação de
contratos robustos. A ANI é uma agência estatal descentralizada, financeira e tecnicamente
autônoma do governo colombiano, mas vinculada ao Ministério dos Transportes, e que tem a
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responsabilidade de planejar, coordenar, estruturar, executar, administrar e avaliar os projetos
de concessão e qualquer outra PPP que inclua aspectos de projeto, construção, financiamento,
operação e manutenção. Juntamente com outras entidades governamentais, como o Instituto
Nacional de Estradas de Rodagem (INVIAS) e a Autoridade de Aviação Civil da Colômbia
(Aerocivil), que podem cumprir o papel de contratação de autoridades, têm sido fundamentais
para a maturidade do programa de PPP no setor de transportes no país.

3.1 Marco normativo
De acordo com o marco regulatório colombiano, os contratos de exploração ou concessão de
bens do Estado incluem um acordo que estipula que, ao final do prazo de exploração e
concessão, os elementos e bens diretamente afetados passam a ser propriedade da entidade
contratante sem que isso envolva o pagamento de alguma indenização. Essa competência
excepcional está consagrada nos artigos 14 e 19 da Lei 80 de 1993 e 31 da Lei 1.508 de 2012.
Com base nessas leis, a reversão de ativos associados a projetos de PPP vem sendo tratada desde
a década de 1990. No entanto, houve disputas com alguns contratados que levaram a litígios. Com
base nessas experiências, a ANI desenvolveu um manual de reversões que estabelece o
procedimento e os documentos necessários para a realização de todos os processos de reversão.
Esse manual visa, entre outros objetivos, apresentar um guia claro e concreto, de forma que os
conceitos e procedimentos sejam compreendidos pelas partes, estabelecer os tempos necessários
para o processo de reversão do projeto e unificar todos os processos e normas de procedimento de
reversão para determinar um guia básico de tomada de decisões13.

3.2 Evolução contratual do programa rodoviário colombiano
A Colombia desenvolveu sucessivas gerações de concessões rodoviárias. Na primeira geração,
durante a década de 1990, duas leis importantes foram aprovadas: a Lei 80 de 1993 e a Lei 105.
Elas eram muito básicas, com 6 artigos que se referiam à prestação de serviços de transporte público
por meio de contratos de concessão. O projeto da primeira geração de concessões rodoviárias teve
como foco as concessões de operação e manutenção de rodovias e utilizou uma receita mínima
garantida como estrutura de pagamento. Um dos marcos mais relevantes do programa de rodovias
na Colômbia, graças ao seu sucesso, foi, até hoje, a quarta geração (4G) de projetos. Esses projetos
usam um modelo de contratação muito mais sofisticado, baseado na lei 1.508 das PPPs, que estipula
que o financiamento é responsabilidade do privado e é pago uma vez que as unidades funcionais
são entregues de acordo com determinados níveis de serviço predefinidos. A quarta geração inclui
cerca de 27 projetos que foram adjudicados com uma delimitação muito detalhada de riscos, tendo
o governo assumido uma parcela menor de riscos e pagamentos por disponibilidade do serviço.
Da mesma forma, com base nas experiências das últimas quatro gerações, hoje o governo da
Colômbia, com o apoio da ANI, desenvolveu a nova geração de concessões rodoviárias 5G, na
13

“Manual de Reversiones”. 2019. Agencia Nacional de Infraestrutura. Gobierno de Colombia.
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qual uma lista bastante detalhada já está incluída nos contratos que definem a reversão de ativos.
Nos modelos de contrato já desenvolvidos, que incluem as Condições de Operação e
Manutenção, são estabelecidos como bens e elementos a serem revertidos os seguintes:
1. Imóveis na área de corredor do projeto.
2. Obras civis (estradas, separadores, cruzamentos, estruturas, obras de drenagem, obras de
arte e sinalização).
3. Postos de pedágio e seus equipamentos.
4. Postos de pesagem e seus equipamentos.
5. Centro de controle de operação e seus equipamentos.
6. Bases de operação (uma ou as que existam).
7. Áreas de serviço.
8. Todos os veículos destinados ao funcionamento do projeto.
9. Equipamentos instalados para a operação do projeto.
10. Equipamentos e software de computação.
11. Equipamentos de telecomunicações.
12. Rede de fibra óptica.
13. Equipamentos entregues à Polícia Rodoviária.
14. Equipamentos de resgate.
15. Elementos de Translado para Assistência Médica (TAM).
16. Qualquer outra obra ou bem que faça parte da Concessão14.

3.3 Elementos-chave a considerar
Com base na análise de seis projetos geridos pela ANI que apresentam desafios no processo de
reversão de ativos, as dificuldades mais recorrentes foram:.

Reversão de imóveis na área do corredor do projeto
Um dos principais elementos a considerar em um processo de reversão é a transferência dos
imóveis da área do corredor do projeto para o Estado. Isso tem causado muitos conflitos entre o
contratado e a autoridade contratante, como nos projetos Vía al Puerto e Ruta del Sol II, por
exemplo. O manejo dessa reversão vem evoluindo ao longo do tempo. Nas primeiras gerações,
o Estado tinha a responsabilidade de entregar os imóveis aos particulares, o que se revelou
ineficaz. Isso levou a que, nas gerações seguintes, modificações no contrato fossem feitas para
atribuir a responsabilidade ao contratado. Na 4G, estava incluído nos contratos que durante os
primeiros 5 anos de construção o contratado deve adquirir os imóveis para os projetos e nesse
mesmo tempo entregar a titularidade a favor do Estado.

14

Nos contratos de PPP na Colômbia, podem-se incluir obras de natureza social que estejam vinculadas ao
contrato. Esse tipo de obra faz parte da concessão e deve ser revertido ao final dos contratos.
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Embora o tratamento desse processo tenha sido aprimorado para a 4G, verificou-se que ainda
era difícil para o contratado cumprir esse prazo. Na 5G, a reversão legal dos imóveis é mais
flexível e busca o equilíbrio, dando ao contratado o prazo de 5 anos com a possibilidade de
prorrogação com uma penalização baseada em descontos proporcionais por disponibilidade.

Cessão de licenças ambientais
A cessão de licenças ambientais tem sido um problema em quase todos os projetos que
chegaram ao fim abruptamente. Conforme previsto na Lei de Infraestruturas (art. 13, § 3º), a
terminação antecipada implicará na sub-rogação do ente público responsável nos direitos e
obrigações do titular da licença, alvarás ou autorizações ambientais.
Devido à pressa envolvida na terminação antecipada de contratos, esse processo se torna
complicado. No projeto Ruta del Sol II, não foi determinada a figura jurídica, seja cessão ou subrogação, a respeito da qual seria entregue à ANI a titularidade das licenças ambientais. No
projeto denominado Adicional 13 à Malha Viária do Vale do Cauca, também houve dificuldades
na atribuição das licenças ambientais, bem como em relação aos custos associados às
atividades pendentes.

Entrega de bens como veículos e equipamentos
De acordo com o manual da ANI, os veículos utilizados nas estradas (para a fiscalização viária,
polícia rodoviária, etc.), exceto os veículos de construção (máquinas pesadas), são reversíveis
ao Estado, pois são cobrados no custo do projeto e devem ser revertidos em boa condição. Um
problema comum é que os veículos e equipamentos adquiridos para o projeto estão sob
contratos de leasing, que no momento de uma TA do contrato não são pagos integralmente.
Além disso, ainda que os ativos pertençam ao projeto, os procedimentos de transferência
costumam ser lentos e pesados. Foi o caso do projeto Vía al Puerto, no qual o processo de
entrega de veículos em nome da INVIAS foi adiado, e no projeto na Região Metropolitana de
Cúcuta e Norte de Santander, em que o contratado do projeto alugou os veículos de serviço
quando, no final do contrato, sua reversão foi necessária.

Rescisão de contratos comerciais e vínculos trabalhistas com trabalhadores
Nos casos de TA, as repercussões contratuais vão além da relação direta entre a autoridade
contratante e o contratado. Os contratos que o contratado celebrou com empresas de serviços,
empresas comerciais e trabalhadores também são afetados. Se o processo de terminação não
for amigável e o contratado não se responsabilizar, a terminação desses contratos passa a ser
responsabilidade do Estado. No caso do projeto Ruta del Sol II, cujo consórcio responsável pelo
desenvolvimento do projeto era liderado pela empresa brasileira Odebrecht, havia vários
problemas relacionados a esses contratos. Não foram encontrados os documentos
comprovativos da terminação dos contratos comerciais, o que dificultou a cessação da
exploração comercial por parte das sociedades comerciais. Tampouco foi possível ser
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determinada a terminação do vínculo empregatício dos trabalhadores da empresa contratada e
de sua construtora (CONSOL). Com isso, o Estado recebeu cerca de 1.500 demandas de
terminação desse contrato.

Títulos de mineração
Semelhante às licenças ambientais, a Lei de Infraestrutura determina a sub-rogação dos títulos
de mineração obtidos para o projeto. No projeto Ruta del Sol II, a empresa contratada para o
desenvolvimento do projeto (Ruta del Sol S.A.S.) solicitou vários títulos de mineração para a
exploração de materiais para as obras. Esses títulos não foram cancelados, e a responsabilidade
foi transferida para o Estado.

Compromissos de compensação social
Para o desenvolvimento de projetos rodoviários, intervém-se nas áreas comunitárias que se
encontram na área do corredor. Durante esse processo de intervenção, as concessionárias/
empreiteiras de PPP adquirem compromissos com a comunidade para restaurar suas condições
em outros lugares. Isso costuma não ser cumprido em eventos de TA, como foi o caso do projeto
Ruta del Sol II. Por esse motivo, para projetos 5G, esses tipos de compromissos serão incluídos
como bens a serem revertidos.
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Capítulo 4 - Cálculos de Restituição
e Indenização por TA de Contratos
de PPP: Uma Análise Abrangente
de Metodologias Existentes
4.1 Introdução
No caso de terminação antecipada de um contrato de PPP, independentemente da causa, a
autoridade contratante recebe um ativo que tem um valor determinado de cujo financiamento não
participou. Portanto, para evitar o enriquecimento ilícito, deveria haver uma espécie de restituição
ou indenização ao contratado e levando em conta que nos casos em que o culpado da TA é a
administração, há um lucro que o setor privado deixou de receber por motivos alheios a seu
desempenho.
A TA pode ocorrer a qualquer momento durante a vigência do contrato por vários motivos que
podem ser agrupados em três tipos de causas.
1. Causas imputáveis à autoridade contratante: Por incumprimento por parte da administração,
por interesse público, voluntário ou unilateral
2. Causas imputáveis ao parceiro privado: Por incumprimento do contratado da PPP (podendo
ser devido a falência, não obtenção de financiamento, repetidas penalidades, etc.)
3. Força maior: Por qualquer evento imprevisível que impossibilite o cumprimento do contrato
de PPP

4.2 Como se regulam
Os regulamentos de restituição e compensação de TA variam entre países e regiões em termos
da extensão das regras e do processo de desenvolvimento. Na Europa, nem todos os países
têm sua própria legislação de PPP. Há uma série de diretivas emitidas pela União Europeia15
que regulam este setor e que servem de guia para os países que desejam incorporá-las em suas
legislações. O último pacote de diretivas (emitido em 2014) visa três objetivos principais: (1)
simplificar os contratos de PPP; (2) dar flexibilidade para que cada país/contrato possa incorporar
questões críticas que afetam a viabilidade financeira dos projetos; e (3) oferecer segurança
jurídica. Porém, em relação a essas diretrizes, não há especificação de como calcular a

15

Directive 2014/24/EU on public procurement; Directive 2014/25/EU on procurement by entities operating water,
energy, transport, and postal services sectors; Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts.
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restituição e indenização por TA, nem está previsto que haja TA para os casos de culpa do
contratado. O que está implícito é que deve haver uma restituição nos casos que a administração
assim decidir e em casos de força maior, e não há uma especificação clara sobre se o contratado
da PPP teria que receber essa indenização.
Existe também um guia para o tratamento estatístico das PPP publicado pelo Eurostat,16 onde o
impacto na contabilidade nacional das PPPs é regulamentado, o que inclui a restituição e
compensação por TA. Deve-se levar em conta que os efeitos desses cálculos, incluindo qualquer
garantia de pagamento porventura existente, podem fazer com que o projeto seja computado no
balanço da administração e registrado como dívida nacional.
Ao contrário da Europa, na ALC, a maioria dos países tem suas próprias legislações de PPP.
Essas, em sua maioria, regulam os casos em que deve haver uma restituição ou indenização por
TA, e há até casos em que se quantifica como isso deve ser estabelecido (México, El Salvador,
Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colômbia, Venezuela, Brasil, Chile e Paraguai).
Em outros casos, é simplesmente declarado que um pagamento deve ser feito por terminação
antecipada, e o cálculo não é regulamentado (Bahamas, Guatemala, Honduras, Nicarágua,
Equador, Peru, Argentina e Uruguai). E, na minoria dos casos, não há menção ao tratamento
dessa restituição ou indenização por terminação antecipada (Barbados e Trinidad e Tobago).

16

“A guide to the statistical treatment of PPPs.” 2016. European Development Bank and Eurostat.
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•

Gráfico 1 - Legislação de Restituição ou Indenização por TA na ALC

4.3 Principais métodos de cálculo de restituição e indenização
Existem três métodos principais de cálculo de restituição/indenização usados na ALC, na Europa
e em outros países. Em um contrato de PPP, esses métodos podem ser combinados
dependendo do momento e da casuística da TA. Cada um deles é detalhado a seguir.

Valor contábil (Book Value)
Este método, que já existe há muitos anos e é um clássico dos contratos de PPP, toma como
referência para o cálculo da restituição e indenização o valor contábil dos investimentos, menos
a depreciação dos ativos. De acordo com esse valor, os subsídios seriam reduzidos se tivessem
sido concedidos pela administração. Se a TA for durante a construção, o pagamento é igual ao
andamento real do projeto naquele momento.

Baseado em financiamento (Financing Base)
O método baseado em financiamento (Financing Base) é voltado para o financiamento do
projeto. O saldo das dívidas não pagas no momento da TA é tomado como referência para o
cálculo da restituição e indenização. Em alguns casos, e dependendo da causa da TA, pode ser
aplicada uma dedução a este valor por perdas e danos. Quando a causa da TA não é imputável
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ao contratado da PPP, o capital de risco (patrimônio líquido) também é incluído na quantificação
da indenização.

Valor de mercado (Market Value)
Este método de restituição e indenização é um dos mais recentes, onde se toma como referência
o valor que um novo contratado de PPP estaria disposto a pagar se o contrato fosse licitado
novamente. O resultado da melhor oferta (menos os custos de licitação para a autoridade
contratante) é o resultado do pagamento da restituição ou indenização. Esse cálculo é feito com
base no valor de mercado em leilão de diferentes licitantes, e o pagamento indicado pelo
mercado seria compensado a título de indenização ao parceiro privado/contratado da PPP.

Outros métodos
Os métodos a seguir são casos particulares que servem como exemplos de abordagens
diferentes. No entanto, eles não correspondem às práticas internacionais habituais.
•

•

•

Janelas de resgate: a administração reserva o direito de rescindir unilateralmente o contrato
da PPP em momentos específicos do contrato denominados “janelas”. O valor dessa
restituição ou indenização é definido pelo contratado da PPP em sua oferta e é uma variável
de oferta.
Modelo chileno: a restituição ou indenização pela TA é igual à diferença entre o valor teórico
da receita definida na oferta menos a receita efetivamente recebida até o momento da TA.
Ao aplicar este método, o valor da receita recebida de uma TA é (seria usado como restituição
ao contratado) atualizado no momento em que ela acontece.
Valor máximo de resgate: a restituição por TA é igual ao valor patrimonial dos investimentos
(desapropriações, obras em construção e bens imóveis) líquido das amortizações até a TA.
Este método é semelhante ao método do valor contábil, com a particularidade de que o valor
máximo da restituição é limitado ao valor definido no contrato de PPP.

4.4 Vantagens e desvantagens dos métodos de avaliação
Cada uma das metodologias tem vantagens e desvantagens, pois não existe um sistema perfeito
ou uma metodologia melhor que outra. Muitos contratos de PPP carecem de transparência e
clareza, por isso é importante que haja regras claras para que cada administração possa escolher
entre um ou outro método que melhor se adapte à sua realidade. A tabela a seguir apresenta
uma análise dos prós e contras das diferentes metodologias e alguns pontos-chave a ter em
mente ao avaliar qual é o método mais adequado.
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Tabela 1 Vantagens e Desvantagens dos Métodos de Avaliação

Valor Contábil (Book Value)
Vantagens

Desvantagens

Pontos-chave a considerar

1. É um cálculo simples e claro
baseado em uma depreciação
linear.
2. Permite projetar uma estimativa
precisa de seu valor ao longo do
contrato, melhorando a
bancabilidade.

1. Pode causar problemas de
interpretação contábil de acordo com
o método de registro (ativos
financeiros, intangível).
2. O valor contábil do ativo pode não
corresponder ao seu valor real,
dando origem a um pagamento
maior ou menor do que o que
efetivamente corresponde.
3. O valor contábil não inclui o lucro
cessante da indenização devido a
causas alheias ao contratado.
4. Não garante o reembolso da dívida

• É comum adicionar o lucro cessante na
TA devido a causas alheias ao
desempenho do contratado.
• O investimento deve incluir todos os
custos necessários para colocar a
infraestrutura em operação, incluindo os
custos provisórios.
• Após uma revisão do estado da
infraestrutura, o custo de entrega em
perfeitas condições é deduzido da
restituição/indenização.

Baseado em financiamento (Financing Based)
Vantagens

Desvantagens

Pontos-chave a considerar

1. Garante o pagamento da dívida em
qualquer cenário e a qualquer
momento, aumentando a
viabilidade do contrato de PPP.
2. É um cálculo simples e fácil de
aplicar e permite projetar sua
evolução futura para melhorar a
bancabilidade.

1. O valor da restituição é maior quanto
mais alavancado estiver o projeto, o
que pode ser um incentivo para
aumentar o risco.
2. Em termos de contabilidade
nacional, compreende-se como este
método garante a dívida e, portanto,
a consolida (segundo o Eurostat,
entende-se que tal ocorreria apenas
em casos imputáveis ao contratado).

• Exige detalhes sobre como estimar os
lucros cessantes no caso de TA pela
administração.
• É necessário incluir todos os custos
relacionados à amortização antecipada
da dívida.
• Na TA devida ao contratado de PPP, para
evitar o enriquecimento sem causa da
administração, seria necessário contemplar
o reembolso do capital de risco (equity) a
título de indenização.

Vantagens

Desvantagens

Pontos-chave a considerar

1. Não há um contingente para a
administração. O projeto não está
consolidado nas contas nacionais
(exceto obrigação expressa de
pagamento da administração no
caso de não haver comprador no
mercado)
2. Método mais adequado à realidade
econômica do projeto.

1. O montante da restituição
é difícil de estimar a priori, gerando
incerteza para patrocinadores e
financiadores.
2. O reembolso do financiamento não é
garantido, o que pode ter um
impacto negativo na bancabilidade.
3. Pode criar complicações com o
cronograma de execução do projeto.

• Se este método for aplicado em um
evento de TA por motivos não imputáveis
ao contratado da PPP, os custos da nova
licitação não devem ser repassados a
ele. A autoridade contratante deve avaliar
e incluir na indenização alguma
atenuante em relação ao reembolso da
dívida pendente, juntamente com os seus
custos de pré-pagamento e outros custos
diretamente relacionados com a TA.

Valor de mercado (Market Value)

4.5 Certeza no cálculo da TA
Tanto as metodologias de avaliação quanto as regras, a clareza e a certeza de cada uma delas
são importantes, pois podem ter impacto dependendo dos diferentes atores que participam de
um contrato de PPP. No caso da administração pública, o fato de ter de pagar uma restituição
ou indenização por uma TA, seja por culpa da autoridade contratante ou do contratado da PPP,
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pode implicar o desembolso de um montante muito significativo. Esse valor pode ter um impacto
significativo nos orçamentos públicos e, portanto, é necessário considerar esse pagamento como
um passivo contingente. É importante que haja um monitoramento regular desse pagamento
para evitar surpresas que possam afetar a solidez do orçamento fiscal do Estado.
Do lado do contratado da PPP, a certeza e clareza de ter regras na TA tem impacto direto na
recuperação de seu investimento. O parceiro privado está investindo com seu capital e, portanto,
deve ter certeza em caso de terminação em qualquer tipo de cenário. Havendo regras claras no
momento da licitação do contrato, haverá um efeito positivo do contratado da PPP na
apresentação das propostas e, portanto, o custo para a administração será menor.
Do lado das entidades financeiras, a restituição ou indenização pela TA é um fator-chave para a
viabilidade dos projetos de PPP. As entidades financeiras geralmente realizam análises
econômico-financeiras que incluem o pagamento por terminação. A certeza no processo ajuda a
melhorar os termos, condições e preços de financiamento, resultando em projetos mais
financiáveis e melhores condições financeiras.

4.6 Outras considerações e possíveis melhorias
As metodologias de avaliação estabelecidas podem ter muitas inconsistências. Existem certos
aspectos que não são contemplados e que deixam lacunas na maioria das leis e contratos de
PPP. A seguir está uma lista de considerações e melhorias potenciais que os formuladores de
políticas e tomadores de decisão devem levar em consideração ao avaliar o cálculo da restituição
e indenização por eventos de TA.

Considerações
1. Falta de clareza quanto aos danos em casos de TA devido a causas atribuíveis à autoridade
contratante: não há uma direção clara de como estes são calculados, apesar do fato de que
afetam não apenas o contratado de PPP, mas todos os contratados que assumiram
compromissos para desenvolver o projeto. Nestes casos, pode ser considerado o reconhecimento
de algum tipo de lucro cessante para o contratado da PPP e aquele contratado que está fazendo
uma parte específica daquele contrato.
2. Pouca ou nenhuma especificidade sobre o efeito da execução de garantias e liquidações de
apólices de seguro: no momento da TA do contrato, podem ser celebrados apólices e seguros
que de certa forma cubram determinados eventos. Se esse pagamento for recebido, deve ser
analisado de onde é deduzido e quem recebe esses valores.
3. Saldo de caixa nas contas do projeto: a maioria dos contratos de PPP exige que sejam
mantidos em contas especiais (como a conta de reserva do serviço da dívida, conta de reserva
de manutenção principal e conta de operação e manutenção) fluxos de receitas que buscam
mitigar o risco de descumprimento de obrigações contratuais durante a vida do projeto. Esses
saldos devem ser considerados no cálculo da restituição e indenização, bem como quem
receberá esses valores.
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4. Saldos pendentes de regularização e reclamações/indenizações de terceiros: da mesma
forma, devem ser tidos em consideração no cálculo de restituição e indenização os
compromissos que tenham fornecedores e credores, ou qualquer outro contratado que a
contratado de PPP tenha naquele momento.
5. Falta de definição no processo de pagamento: uma vez determinado o valor dessa restituição
ou indenização, é importante considerar qual é o processo e as condições de pagamento,
determinar se há um ou mais pagamentos, se há prazos máximos, ou se houver possibilidade
de o pagamento desta restituição/indenização ser abrandado, tendo em conta todas as
consequências que isso poderá causar ao funcionamento e manutenção da infraestrutura.

Possíveis melhorias
1. Definição dos valores das indenizações (no caso de decisão da Administração): desta forma,
seria possível limitar a contingência para a administração, dando clareza aos valores
necessários em cada ano. Isso ajuda a limitar a incerteza para investidores privados e
entidades financeiras e oferece flexibilidade que permite ajustes de valores com base na
situação específica do projeto.
2. Definição nas especificações de um pagamento máximo; dessa forma, a contingência possível
da administração é limitada. Isso pode dar certeza às partes ao saberem o valor
máximo/mínimo que podem receber/pagar. Embora esta seja uma melhoria possível, um
impacto negativo deve ser considerado se o contratado da PPP e as instituições financeiras
considerarem isso insuficiente.
3. Melhorar a bancabilidade do projeto: é possível obter melhores condições financeiras dando
prioridade e clareza na cobrança às instituições financeiras, concedendo direitos de
intervenção (step-in rights) aos bancos, limitando os montantes totais das penalidades para
que os financiadores tenham certa visibilidade de quais são as restituições ou indenizações a
cada momento, ou dando clareza aos custos da interrupção do financiamento.
4. Provisão de contas de reserva: inclui saldos ou provisão de contas de reserva de forma a
reduzir o possível risco de que a reversão das infraestruturas no momento da terminação
antecipada não seja adequada e que permita a continuidade da operação.
5. Procedimento e cronograma de pagamentos: esclarecer o procedimento para estimar esse
cálculo de restituição e indenização e estabelecer um cronograma de pagamentos nas planilhas.
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Principais Conclusões
A terminação contratual de contratos de PPP tem implicações importantes para autoridades
governamentais, parceiros privados e usuários que dependem da qualidade e continuidade de
um serviço público. Nesta Nota para Discussão, analisamos em profundidade os principais
elementos que configuram a definição e gestão da terminação de contratos, com o objetivo de
esclarecer o assunto e desenvolver mensagens-chave que possam auxiliar os tomadores de
decisão, tanto do setor público quanto do privado, a abordar melhor esta questão a fim de
desenvolver melhor seus projetos e programas de PPP.
A seguir, apresentamos a título de marcadores as principais conclusões que cada tópico da
análise nos deixa.
As Regras e Procedimentos
•

•

•

•

•

As leis que regulam o processo de terminação variam entre os países, dependendo de seu
sistema jurídico, da existência de uma lei de PPP, da eficácia das regulamentações e da
maturidade dos mercados de PPP.
Na região da ALC, as regras de terminação originam-se de premissas semelhantes. A
diferença entre os países está no nível de detalhamento que cada um cobre, na sofisticação
dos processos e na disciplina de cálculo da restituição e indenização ao parceiro privado em
caso de terminação antecipada do contrato.
Regras e processos desenvolvidos de forma inequívoca e transparente têm efeitos positivos
para todas as partes interessadas. Entre outras coisas, podem ajudar a reduzir perdas em
contratos de longo prazo que não são mais viáveis; podem reduzir os comportamentos
oportunistas de parceiros privados e entidades contratantes que podem procurar uma saída
contratual que favoreça a sua posição; e atrair instituições financeiras que desejam
quantificar financeiramente a exposição de seus investimentos.
Em uma análise comparativa em seis países em nível global, as causas que geram um evento
de TA em diferentes cenários (devido a fatores atribuíveis ao contratado da PPP ou à
autoridade contratante, por motivos de interesse público, terminação contratual ou força
maior) são geralmente semelhantes, e têm hipóteses semelhantes que enquadram a
motivação do referido evento. Existem diferenças no nível de detalhamento, sendo que, em
alguns contratos, o uso de cláusulas gerais catch-all é um recurso comum.
A maioria dos países analisados possui um direito contratual que permite à autoridade
contratante, de uma forma ou de outra, declarar a terminação do contrato independentemente
da causa. Nos casos de TA por incumprimento por parte da autoridade contratante, nem
sempre o contratado da PPP tem o direito de declarar a terminação do contrato. No Brasil,
por exemplo, isso depende da interposição de uma demanda judicial.
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•

Embora os processos variem de acordo com o país, a jurisdição legal e a causa da
terminação, existem melhores práticas que são comumente aplicadas, como a obrigação de
notificar a parte culpada por escrito sobre o descumprimento contratual encontrado, dando a
oportunidade de remediação.

Quem participa do processo
•

•

•

•
•

•

•

•

A boa governança dos contratos de PPP leva a projetos com alocações de risco adequadas,
divididas ou compartilhadas entre as partes contratuais que tenham a melhor capacidade
para gerenciá-las.
Uma estrutura de governança transparente com instituições que tenham funções e
responsabilidades claras é a chave para administrar adequadamente a terminação e a justa
restituição/indenização das partes envolvidas. Isso porque a terminação de um contrato tem
consequências jurídicas que podem ir além da estrutura de governança das PPPs.
O grau de sucesso que os países podem ter no desenvolvimento de PPPs está altamente
correlacionado com a força de suas instituições e as estruturas estabelecidas responsáveis
pela governança, o desenvolvimento e a gestão dos contratos.
Um desafio institucional comum é a falta de transferência de informações e experiências entre
as equipes que desenvolvem as PPPs e as equipes que administram os contratos.
Outro desafio-chave é a falta de padronização entre países, e às vezes entre governos
subnacionais, sobre quem participa da gestão e resolução de um processo de terminação de
contrato e com qual capacidade.
A interrupção do serviço é uma das principais consequências negativas da terminação
antecipada dos contratos de PPP. A partir do nível institucional, deve-se considerar a rapidez
da gestão dos processos e o efeito sobre os usuários, seja buscando resoluções que não
impeçam a prestação do serviço ou oferecendo uma alternativa temporária.
Existem mecanismos institucionais que podem ajudar a fortalecer o processo administrativo. É
importante que haja um processo administrativo previamente estruturado na lei ou no contrato,
que trate da terminação de um contrato, e que indique as medidas necessárias que devem ser
tomadas caso esta se concretize. Alguns desses mecanismos institucionais incluem a
arbitragem, a mediação, as juntas de solução de controvérsias e as entidades de controle, que
podem proporcionar tranquilidade ao processo e garantir uma boa gestão dos contratos.
A corrupção nas PPPs pode ter custos negativos para a sociedade e uma desaceleração do
desenvolvimento econômico, uma vez que implica a imobilização de um número significativo
de obras. Os instrumentos internacionais anticorrupção baseiam-se no princípio da
Tolerância Zero, em que o recurso de nulidade e nulidade do contrato é proposto como
instrumento de sanção em caso de ato de corrupção. No entanto, seria oportuno analisar
opções mais equilibradas que combinem sanções pessoais e materiais contra os
responsáveis pelo ato corrupto, mas ao mesmo tempo garantam a continuidade do projeto.
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Reversão de ativos
•

•

•

•

•

•

•

•

Seja no final do prazo ou em caso de terminação antecipada, na maioria dos contratos de
PPP, o parceiro privado tem a obrigação de devolver à autoridade contratante o bem público
em causa em condições adequadas. O que se considera uma condição adequada deve ser
definido no contrato de PPP, com padrões técnicos claramente mensuráveis.
Em casos de terminação antecipada, o processo de reversão de ativos é frequentemente
complexo para o setor público, o que cria muitas dificuldades, pois muitos dos ativos tangíveis
e intangíveis não têm direitos de propriedade definidose podem causar dificuldades na
tentativa de transferi-los.
Um desafio principal identificado nos contratos de PPP é que os parceiros privados tendem a
fazer o mínimo de manutenção possível para reduzir custos, incentivados por fins de
maximização de lucros. Os contratos de PPP devem ter um padrão de retorno de ativos claro e
bem definido para minimizar a probabilidade de o contratado devolver ativos em más condições.
Um dos principais elementos a serem considerados em um processo de reversão é a
transferência legal para o Estado das terras apreendidas para o projeto. A experiência na
Colômbia no programa de concessão de rodovias mostra que isso tem causado muitos conflitos
entre o contratado do projeto e a autoridade contratante. No novo modelo de concessão 5G, a
reversão dos imóveis na área do corredor do projeto é flexível e busca o equilíbrio, dando ao
contratado um prazo de cinco anos para efetuar a transferência, com possibilidade de
prorrogação sob modalidade de penalidade que possui descontos proporcionais por
disponibilidade.
A transferência de licenças ambientais para o poder público é um problema comum,
principalmente em projetos que tiveram rescisões abruptas. Devido à pressa de terminação
antecipada dos contratos, esse processo pode se tornar complicado e pesado.
Outro problema comum é o estado e a entrega de mercadorias, como veículos e
equipamentos, à autoridade contratante. Além do estado em que se encontram os bens, há
também um problema frequente com a possibilidade de adquirir veículos e equipamentos
para o projeto por meio de contratos de aluguel, o que pode gerar complicações na hora de
uma terminação antecipada do contrato.
Outras questões difíceis de reversão podem incluir a terminação de contratos comerciais e
vínculos empregatícios com trabalhadores, a transferência de títulos de mineração e o
cumprimento dos compromissos de compensação social.
Com base nas experiências desenvolvidas no programa de concessões rodoviárias na
Colômbia, a ANI elaborou um manual de reversão que estabelece o procedimento e os
documentos necessários para realizar todos os processos de reversão. Esse manual visa,
entre outros objetivos, apresentar um guia claro e concreto, de forma que os conceitos e
procedimentos sejam compreendidos pelas partes, estabelecer os tempos necessários para
o processo de reversão do projeto e unificar todos os processos e normas.
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Cálculos da restituição e indenização por TA
•

•

•

•
•
•
•

Não existe um método de cálculo perfeito. Das três metodologias básicas (valor contábil,
baseada no financiamento e valor de mercado), cada uma tem suas vantagens e
desvantagens. Uma é baseada no passado, a outra no futuro e a terceira na estrutura de
financiamento.
O aspecto fundamental para a bancabilidade de uma PPP é a clareza eo máximo
detalhamento do contrato e da lei geral sobre a quantificação e prazo de pagamento da
restituição e indenização para todos os casos de terminação antecipada contemplados.
Em alguns casos, a renegociação de um novo contrato entre a administração e os
patrocinadores e entidades financeiras pode ser uma alternativa mais barata e eficiente ao
pagamento de restituição/indenização.
O lucro cessante deve ser sempre considerado como a possibilidade de a TA ser devida a
causas não imputáveis ao contratado da PPP.
É necessário conciliar o conflito de interesses que se gera entre a administração das
entidades (bancabilidade versus consolidação).
Todas as causas de terminação antecipada devem ser avaliadas entre a lei e o contrato,
sendo importante que a nulidade contratual esteja contemplada na lei.
Possibilidade de criação de “janelas de resgate” no contrato previamente aceito pelo setor
Público e Privado para dar visibilidade aos cálculos e procedimentos.
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Anexos
Exemplos de reversão de ativos em projetos na Colômbia
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Exemplos de cálculo da restituição/indenização por terminação antecipada
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