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RISCO REGULATÓRIO EM CONTRATOS DE CONCESSÃO  

No dia 31 de janeiro, o Prefeito Marcelo 

Crivella determinou, por decreto, a suspensão da 

cobrança de tarifa de pedágio na Linha Amarela, no 

sentido Fundão, pelo período de 19 meses. Ao 

anunciar a mudança, o Prefeito explicou que a decisão 

busca, mais uma vez, “recompor o equilíbrio 

econômico-financeiro no contrato”. Esse decreto 

reflete as dificuldades do Poder Público na regulação 

de contratos de concessão. De um lado, as empresas 

privadas procuram explorar os setores regulados com 

o máximo de rentabilidade possível. De outro lado, o 

Estado com a missão de preservar os interesses da 

sociedade, que reclama por tarifa módica e serviço 

adequado. Sem esgotar o assunto, o presente texto 

pretende abordar o risco regulatório em contratos de 

concessão.  

Uma adequada disponibilidade de infraestrutura é 

condição indispensável para que um país possa se 

desenvolver econômica e socialmente. Diante de 

limitados recursos fiscais, houve, nos últimos anos, 

uma participação crescente da iniciativa privada em 

projetos de infraestrutura, por meio de privatizações, 

concessões ou parcerias público-privadas (PPPs). Aqui 

no Rio de Janeiro, pode-se verificar o resultado dessas 

iniciativas na concessão do direito de cobrança de 

pedágio pelo uso da Avenida Governador Carlos 

Lacerda, “Linha Amarela”, no sistema de Transporte 

Público por BRT, o VLT Carioca, entre outros. Todos 

esses projetos se inserem no esforço em dar maior 

protagonismo ao setor privado para realizar os 

investimentos necessários na cidade.  

A participação da iniciativa privada necessita de um 

ambiente institucional estável. Nesse sentido, é 

fundamental a existência de um marco regulatório 

forte, que incentive a execução dos investimentos, 

promova o bem-estar dos usuários, aumente a 

eficiência econômica e garanta a segurança jurídica. 

Para cumprir esses objetivos, além de estabelecer as 

regras para o funcionamento do setor, o marco 

regulatório contempla a fiscalização do cumprimento 

das normas, com auditorias técnicas, e o 

estabelecimento de indicadores de qualidade. A 

existência de um marco regulatório claro permite o 

indispensável controle das disposições 

regulamentares do serviço delegado e das cláusulas 

contratuais da concessão.  

A Lei Geral de Concessões confere ao Poder 

Concedente o direito de fiscalizar a prestação do 

serviço delegado, proceder à revisão das tarifas e 

aplicar penalidades à Concessionária por infrações 

regulamentares e contratuais (art. 29 da Lei 8.987 de 

13 de fevereiro de 1995). Nesse sentido, com base no 

poder-dever da Administração Pública, a Prefeitura, 

nos últimos meses, criou um grupo de trabalho para 

analisar o termo de contrato celebrado entre o 

Município do Rio de Janeiro e o Consórcio Linha 

Amarela com vistas ao reexame do valor da tarifa de 

pedágio e do prazo de vigência.  Esse grupo de 

trabalho produziu um estudo que subsidiou a decisão 

da Prefeitura em suspender a cobrança de Pedágio na 

Linha Amarela no sentido Fundão pelo período de 19 

meses. A Prefeitura considerou que não haverá 

prejuízo ao serviço prestado, porque a Concessionária 

detém ainda 18 anos de exploração do serviço, o que 

torna possível e plausível reestruturar seu fluxo de 

caixa e investimento de acordo com o período de 

contrato. A Prefeitura, ao tomar essas medidas, 

exerce o papel de regulamentar o serviço concedido e 

fiscalizar permanentemente sua prestação.  

No entanto, ainda nesse âmbito, convém ter cuidado 

na forma de intervir no contrato de concessão para 

não aumentar o risco regulatório. Uma intervenção 

abrupta pode prejudicar não só os usuários do 

serviço, mas também a economia da cidade. Pessoa, 

Bragança e Rocha (2015) sugerem que mudanças 

regulatórias abruptas e inesperadas podem produzir 

aumentos significativos e duradouros não só no risco 

de mercado do setor afetado, mas também no risco 

de mercado de setores regulados correlatos. Em 

outras palavras, intervenções regulatórias, ainda que 

pontuais, podem contribuir para aumentar o risco 

regulatório de múltiplos setores econômicos.  
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O Poder Concedente deve recompor o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, conforme 

estabelece a legislação brasileira. Além de atender ao 

interesse público, essa medida pode contribuir para 

melhorar a qualidade regulatória, o que significa 

melhores serviços públicos ofertados à sociedade. No 

entanto, intervenções regulatórias abruptas podem 

implicar prejuízo aos usuários e à economia da região, 

porque desestimula investimentos privados. Em um 

momento em que incentivar o investimento privado 

em infraestrutura é uma prioridade de política 

pública, cumpre ao Estado se esforçar para aprimorar 

a prática regulatória das instituições públicas, de 

modo a garantir uma trajetória de crescimento 

econômico sustentável de longo prazo.  

Referências Bibliográficas  

BRAGANÇA, G. F.; PESSOA, M.; ROCHA, K. Intervenção 
regulatória, volatilidade e contágio: um estudo dos 
casos da energia elétrica e das telecomunicações no 
Brasil. Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 3 p. 385-
409, 2014. 
 
 
 

 

 
    ÓRGÃO RESPONSÁVEL 

   Consultoria e Assessoramento Legislativo 
    CAMÂRA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

REDAÇÃO 
Sandro Ferreira Barbosa 
Consultor Legislativo em Transporte 

 
COORDENAÇÃO 

Maria Cristina Furst de F. Accetta 
Consultora-chefe 
 


