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A mutabilidade é o mecanismo 
próprio da contratação de 

concessões de serviço público 
para assegurar o serviço 

adequado 
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A mutabilidade 

dos contratos de 
concessão 



   ALTERAÇÕES DE ESCOPO 
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  PELO PODER CONCEDENTE: opção discricionária 
(conveniência e oportunidade): 
 

 
Modificação unilateral para melhor adequação às finalidades 
de interesse público, respeitados os direitos do contratado 
(art. 58, I, da Lei nº 8.666) 
 
 FATORES EXTRAORDINÁRIOS: imprevisíveis e/ou 

incontroláveis 
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Necessidade de comparação de custo-benefício: 
 

 
 
 
 

Atenção: cronograma com implantação gradual/ 
por etapas ao longo do contrato não é inclusão 
de escopo, se o escopo total e sua execução por 
etapas estava previsto na modelagem (e no 
preço) 
 
 
 
 
 

 

ADIÇÃO DE ESCOPO    X     RELICITAÇÃO  
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 Lei 8.987/95: art. 9º, §§ 3º e 4º: 
 
Art. 9º (...) § 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a 
criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 
encargos legais, após a apresentação da proposta, quando 
comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, 
para mais ou para menos, conforme o caso.  
 
§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que 
afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder 
concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à 
alteração.  
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 Lei 8.987/95: art. 10: 
 

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições 
do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro 
 
 Decreto 7.217/10: art. 25, §8º: 
 
Alterações e revisões do plano de saneamento 
básico, quando posteriores à contratação, somente 
serão eficazes em relação ao prestador mediante a 
preservação do equilíbrio econômico-financeiro.  
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A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

é risco do Poder Concedente 
 

Recomendável prever no contrato: 
 
• Possibilidade, momento, forma e consequências 
• Metodologia e critérios para precificar as     

alterações de escopo 
 
 
 
 

 

NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  



Fundamento constitucional  

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações 

 

Manutenção das 
condições efetivas 

da proposta: 
 manutenção da 

equação econômico-
financeira 



   LIMITES ?? 
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Lei nº 8.666/93, art. 65, §1º. 
 

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, 
no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) para os seus acréscimos. 
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NÃO PODE: 

 
 

• Desnaturar o objeto; 
 

• Inovar em relação às condições originais 
 
 
 

 



   ALTERAÇÕES DE PRAZO 
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PRORROGAÇÃO: alteração para permitir a 
amortização dos investimentos; reequilibrar o 
contrato; alternativa à elevação da tarifa 
 

RENOVAÇÃO: pactuação de um novo contrato 
entre as partes 
 
 
 
 

 

PRORROGAÇÃO   X   RENOVAÇÃO 
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REAJUSTE 

REVISÃO 
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REAJUSTE 
 

 

 Arts. 37 e 39 - Lei 11.445/07 + art. 29 - Lei 8.987/95 
 
  De 12 em 12 meses, de acordo com as normas legais, 

regulamentares e contratuais. 
 

Devem ser tornados públicos com antecedência mínima 
de 30 dias 
 

Nas concessões comuns: depende de homologação pelo 
poder concedente 
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REVISÃO 
 

 

 Arts. 38 e 39 - Lei 11.445/07 + art. 29 - Lei 8.987/95 
 

PERIÓDICA (RTP/RTO) 
 
 Apuração e distribuição dos 

ganhos de produtividade 
com os usuários; 

 Reavaliação das condições 
de mercado;  

EXTRAORDINÁRIA (RTE) 
 

  Ocorrência de fatos não 
previstos no contrato, fora 
do controle do prestador dos 
serviços, que alterem o seu 
equilíbrio econômico-
financeiro 
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REVISÃO 
 

 Arts. 38 e 39 - Lei 11.445/07 
 
 As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas entidades de 

regulação, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. 
 

 Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, 
inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas 
de expansão e qualidade dos serviços. 
 

 A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a 
repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos 
originalmente e por ele não administrados 
 

 Devem ser tornados públicos com antecedência mínima de 30 dias 
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REGULAÇÃO POR INCENTIVOS 
 

 
4 pilares 

 
 

 Investimento realizado (CAPEX);  
 

 Custos operacionais incorridos (OPEX);  
 

 Perdas realizadas na prestação do serviço; e  
 

 Qualidade do serviço prestado. 



PROVIDÊNCIAS PARA PLEITOS 
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Gestão contratual 

Balanço: cumprimento x descumprimento 

Identificação do fato gerador do desequilíbrio 

Alocação de riscos 

Desequilíbrio x  Risco 



PROVIDÊNCIAS PARA PLEITOS 

18 

 
 

Prazo para apresentação dos pleitos/ claims/ pedidos 
 

 

  3 ou 5 anos 
 
 

Pleito judicial ou pleito administrativo? 
 

Pleito administrativo suspende a prescrição? 
 
 

 

O decurso do tempo: PRESCRIÇÃO 



    PALESTRANTES 

 Advogado, graduado e especialista em Direito 
Ambiental pela Faculdade de Direito de Itu. 

 Possui MBA em Direito e Economia da Regulação 
pela GVLaw/FGV-EESP e especialização em Gestão 
Empresarial pela Fundação Dom Cabral.  

 Sócio na Almeida Renzo & Baldi Sociedade de 
Advogados.  

 E-mail: brunobaldi@almeidarenzo.com.br 

 Advogada, Mestre em Direito Administrativo na 
Universidade de São Paulo (USP). 

 Especialista em Direito Constitucional pela 
Universidade Estácio de Sá. Bacharel em Direito 
pela Universidade Federal de Goiás (UFG).  

 Sócia na Duarte Garcia, Serra Neto e Terra 
Sociedade de Advogados. 

 E-mail: marcelasantos@duartegarcia.com.br 

Bruno Baldi 

Marcela Santos 


