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I. Introdução 

Sob o ensejo da recém aprovada reforma (Lei 14.112/2020) da Lei de Recuperação Judicial (RJ) 

e Falências (Lei 11.101 de 2005), a Abdib promoveu um debate nos dias 9 e 11 de março que 

incluiu painel dedicado à discussão do tratamento jurídico dos ativos e passivos da 

concessionária em recuperação judicial perante o poder concedente. 

Foram tratados tópicos importantes, como cabimento da recuperação judicial, o tratamento dos 

créditos e débitos entre concessionária e poder concedente na recuperação judicial, explicando 

sobre créditos existentes x futuros, sobre créditos tributários, sobre valor devido pela outorga 

da concessão e sobre ativos e passivos regulatórios. Clique aqui e aqui para acessar os dois dias 

do seminário “Lei de Falências e o Impacto na Atração de Investimentos”. 

 

Ii. Cabimento da recuperação judicial 

Primeiramente, cabe delimitar o cabimento do remédio da recuperação judicial (RJ) para as 

concessionárias de serviço público.   O Art. 18 da Lei 12.767, de 2012, afastou a aplicação da RJ 

para as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica.  Referida lei foi resultado da 

conversão de medida provisória editada por ocasião da recuperação judicial do Grupo Rede.  À 

época, o Poder Executivo restou bastante frustrado com decisões judiciais proferidas na 

recuperação judicial da Celpa, distribuidora de energia do Pará, que chegaram inclusive a tratar 

de revisão tarifária e outros temas normalmente tratados no âmbito da regulação setorial. 

Entendendo que o Poder Judiciário não se encontrava tecnicamente apto para tratar de 

questões técnicas e relevantes do setor, foi promulgada Medida Provisória substituindo a RJ por 
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um plano de recuperação e correção das falhas e transgressões a ser apresentado pelos 

acionistas da concessionária à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O curioso é que o 

caso que ensejou a mudança legislativa, segundo outro painel do seminário promovido pela 

Abdib, terminou em um acordo entre concessionária e Aneel, mostrando que a solução do caso 

via RJ talvez não seja equivocada. 

O Projeto de Lei da Nova Lei Geral de Concessões, aprovado no fim de 2019 por Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal João Maia, e sob relatoria 

do deputado federal Arnaldo Jardim, propõe estender a vedação da RJ para todas as 

concessionárias de serviços públicos. Existem argumentos contrários e a favor de tal medida, o 

que abrirá espaço para um importante debate.  

Há quem receie ser precipitado entender que a recuperação de empresas, que afeta a órbita 

patrimonial de terceiros, seja melhor resolvida por poderes concedentes ou agências 

reguladoras (normalmente, credores e/ou devedores das concessionárias) do que pelos juízos 

universais de falência e concordada. 

Por outro lado, considerando a exploração da concessão por meio de Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) e a razão de ser da empresa em uma concessão de serviço público, confundindo-

se com o próprio objeto da concessão, também não parece descabida a ideia de tais 

concessionarias não estarem sujeitas à RJ. As fontes de receitas, sejam elas principais ou 

assessórias, decorrem unicamente da concessão e é por meio dela que os compromissos com 

os credores, inclusive o próprio Estado, poderá ser honrado. 

Nesse diapasão, importa lembrar também que não parece atrativo ao poder público a 

encampação ou decretação da caducidade como solução natural para preservação da prestação 

adequada do serviço público, considerando que tais institutos, embora legalmente possíveis, 

dadas as circunstâncias fáticas, como por exemplo a ineficiência operacional do Estado, por 

vezes acarretam descontinuidade ou diminuição do grau de qualidade do serviço a custos 

elevados de operacionalização, os quais, ao fim ao cabo, serão suportados pelos usuários ou 

contribuintes. 

De todo modo, segundo a legislação atualmente vigente, o regime de RJ continua disponível 

para todas as concessionárias de serviço público, exceto no setor de energia. 
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Importante também destacar que a recuperação judicial, por si só, geralmente (salvo disposição 

contratual expressa em sentido contrário) não constitui evento autorizador do término 

antecipado da concessão.  Já a decretação de falência é causa legal extintiva da concessão. 

Importantes concessões têm sido objeto de recuperação judicial.  Dentre os casos mais 

emblemáticos mais recentes, podemos citar a RJ da Oi, da Concessionária de Viracopos, da 

Concessionária Rodovias do Tietê – CRT e da Avianca. 

 

III. Dos créditos e débitos entre concessionária e poder concedente e seu tratamento na 

recuperação judicial 

 

Créditos existentes x futuros 

De início, é importante relembrar a regra do Art. 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falências 

(LRF), segundo a qual “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos”. 

Desse modo, pode-se desde logo concluir que créditos que se originam de atos ou fatos futuros 

não se sujeitam à RJ.   

É o caso, por exemplo, de obrigações decorrentes da futura não realização de investimentos por 

parte da concessionária. O pedido de RJ, em tese, não oferecerá suspensão das obrigações de 

investimentos futuros da concessionária, motivo pelo qual eventual descumprimento do plano 

de investimentos posterior à data base da recuperação poderá ensejar as consequências 

regulatórias ou contratuais previstas, como eventual reconhecimento de desequilíbrio, multa 

ou mesmo, no extremo, decretação de caducidade da concessão. Por outro lado, as multas pela 

não realização de investimentos até a data base da recuperação, assim como, eventualmente, 

as medidas de reequilíbrio estabelecidas pelo Poder Concedente ou pelo regulador com relação 

a tais eventos, poderão ser afetadas pela recuperação, no que se refere aos efeitos observados 

até essa data. 

 A LRJ assegura, todavia, o direito de a concessionária, no prazo de 180 dias, renovável na forma 

da lei, não sofrer a remoção dos bens de capital essenciais à manutenção da atividade 
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empresarial, medida essa que, geralmente, no que se refere aos credores particulares da 

concessionária, será favorável à continuidade do serviço público. Não parece, contudo, que no 

conceito de bens de capital estejam incluídos os direitos e obrigações inerentes à relação de 

concessão de serviço público acordados com o poder concedente, visto que estes precisam ser 

analisados sob a égide do direito público regente da concessão, inclusive do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o particular. Contudo, tal supremacia do interesse 

público não deve fazer com que os direitos patrimoniais da fazenda sejam elevados a patamares 

que a legislação regente e expressa não os coloca, seja em termos de privilégio quanto à sua 

cobrança, seja em termos de privilégios no âmbito da insolvência. 

Tratando-se de créditos relativos a fatos ou atos anteriores à data da RJ ainda não vencidos 

(inexigíveis), apurados (que ainda não foram tornados líquidos pelos procedimentos 

regulatórios apropriados) ou dotados de certeza (ainda controversos, contingentes), estes 

poderão sujeitar-se ao regime e às proteções da recuperação judicial (ressalvados os créditos de 

titulares de bens arrendados, ou de garantias fiduciárias, dentre outros indicados no Art. 49, 

§3º, da LRF), conforme as regras aplicáveis aos créditos cujo vencimento é futuro, ilíquidos ou 

incertos. 

 Assim, em síntese, os créditos detidos pelo poder concedente em face da concessionária 

precisarão ser tratados na recuperação judicial de acordo com a sua natureza e regimes 

jurídicos. 

 

Créditos tributários 

Créditos tributários não se sujeitam à RJ e, portanto, não sofrerão descontos ou diferimentos 

previstos no plano de recuperação.  A sua execução não é suspensa pela RJ. 

 

Valor devido pela outorga da concessão 

Muitas concessões, contemplam o pagamento pelo concessionário ou por seu controlador de 

determinados ou determináveis valores pela outorga da concessão, geralmente sob a forma de 

prestações fixas ou variáveis a serem pagas no início ou ao longo de todo o prazo da concessão. 

Pode acontecer, portanto, que a concessionária tenha prestações já inadimplidas por ocasião 
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do pedido de recuperação judicial, assim como outras tantas e expressivas prestações que, 

embora não vencidas, podem ser consideradas “já existentes” e assim sujeitas à RJ, na medida 

em que se referem a dívida certa e líquida ou determinável da concessionária. 

Interessante debate é o que vem sendo estabelecido em relação ao enquadramento jurídico do 

valor devido pela outorga.  O poder concedente argumenta que eles devem ser equiparados a 

créditos tributários, pois, quando executados, o são por meio de execução fiscal.  Se assim 

equiparados, tais créditos não se sujeitariam à RJ e poderiam ser cobrados na sua integralidade, 

independentemente do que disponha o plano de recuperação aprovado. 

Entretanto, tem prevalecido a posição das concessionárias no sentido de que o pagamento do 

valor pela outorga constitui crédito quirografário, sujeito à RJ.  Nesse caso, o poder concedente, 

salvo existência de garantia, deve suportar eventual desconto ou reescalonamento de seu 

crédito na mesma medida que os demais credores quirografários. 

 

Ativos e passivos regulatórios 

Frequentemente, a concessionária detém ativos e passivos contingentes, ditos regulatórios, 

perante o poder concedente, decorrentes de processos de análise de desequilíbrio e de 

definição de medidas de reequilíbrio econômico financeiro ainda não concluídos.  Tais créditos 

podem ser ativos ou passivos, na medida em que um evento desequilibrador do contrato pode 

ensejar recomposição em favor da concessionária ou do poder público. 

Por exemplo, se em razão de um evento de força maior a concessionária for autorizada a diferir 

a realização de um investimento que de outra forma seria exigível desde logo segundo o 

contrato de concessão, o efeito financeiro de tal diferimento deverá ser compensado ao poder 

concedente (eis aí o passivo regulatório).  Da mesma forma, se um investimento for antecipado 

ou majorado por razões fora da responsabilidade ou risco assumido pela concessionária, esta 

fará jus a uma compensação em seu favor (o ativo regulatório). 

Tanto ativo como passivo regulatório, enquanto não definidos, têm natureza contingente, até 

que o respectivo processo de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro seja 

concluído. Ademais, definida a medida de reequilíbrio, essa tanto pode ser representada por 

crédito líquido e certo (indenização a pagar ou a receber, por exemplo), quanto pode preservar 

características que a tornam ‘mais contingente” ou menos dotada de certeza quanto aos valores 
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envolvidos. Um reequilíbrio, por exemplo, que seja implementado por aumento ou redução de 

tarifa em um contrato sujeito a risco de demanda, desde o momento que a nova tarifa tenha 

sido estabelecida, em tese terá sido quitado em definitivo, sendo que, após tal aditamento, o 

que existirá será um direito de cobrar uma tarifa maior ou menor e não qualquer crédito 

financeiro a favor ou contra o poder concedente a ser considerado em uma recuperação judicial. 

Antes dessa conversão de desequilíbrio em tarifa, contudo, é comum que haja casos em que o 

reconhecimento do desequilíbrio (a favor ou contra a concessionária) já esteja certo, embora a 

medida de reequilíbrio ainda não tenha sido definida. Essa é uma situação interessante, pois, 

segundo as regras geralmente presentes nas concessões, a escolha dessa medida de reequilíbrio 

caberá ao poder concedente, sendo duvidoso que, diante da recuperação judicial, o poder 

concedente preserve em caráter absoluto a de implementar essa escolha.  Por diversas razões 

e limitações da nossa Administração pública, muitos desses processos demoram anos para 

serem concluídos. 

Questão interessante pode surgir no contexto não incomum de concessionária que detenha 

simultaneamente ativos e passivos regulatórios.  

Sob a lógica mais usual e protetiva (e mesmo assim não pacificada) da RJ, é possível argumentar 

que tais ativos e passivos não podem ser compensados, o que seria permitido apenas em caso 

de decretação de falência (Art. 122 da LRJ).  Assim sendo, uma vez concluída a sua apuração, o 

poder público estaria obrigado a pagar o valor integral dos ativos regulatórios da concessionária 

em RJ.  Diversamente, entretanto, a concessionária poderia pagar o seu passivo regulatório com 

os descontos, novações ou reescalonamentos previstos no plano de recuperação. 

Sob a perspectiva do Direito Administrativo, no entanto, seria possível argumentar que a 

confrontação entre créditos e passivos regulatórios não decorre de uma compensação 

propriamente dita porque não se tratam de obrigações autônomas. Ainda que calculados 

separadamente por razões operacionais, créditos e passivos regulatórios seriam elementos 

integrantes de um processo único e global de reequilíbrio da concessão. Ou seja, só seria 

possível falar em crédito ou débito em relação ao resultado final e consolidado dessa revisão. 

Solução intermediária seria aceitar que um mesmo evento, ou conjunto de eventos da mesma 

natureza (por exemplo, antecipações e diferimentos de investimentos), pode gerar ativos e 

passivos regulatórios, a serem necessariamente confrontados antes da apuração de um crédito 

ou débito a ser computado na RJ.  Entretanto, ativos ou passivos resultantes de eventos de 
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natureza distinta (como o passivo regulatório resultante do diferimento de uma obra versus o 

ativo regulatório desencadeado pelo evento de força maior, como Covid-19) preservariam sua 

autonomia. 

A despeito das controvérsias instaladas sobre a natureza jurídica dos ativos e passivos 

regulatórios, bem como sua operacionalização no âmbito da RJ, resta o consenso de que a 

regulação e a fiscalização tempestivas e eficientes por parte das agências reguladoras ou a quem 

tal papel tenha sido outorgado, é mitigante de várias situações acima tratadas. O regulador tem 

o poder e o dever de solucionar passivos regulatórios com a máxima segurança e 

tempestividade, fiscalizando a saúde econômico-financeira da empresa concessionária e da 

concessão. 

Enfim, a resolução desses temas ainda dependerá de muita interpretação sistêmica e também 

de uma grande dose de bom senso, seja para discernir o lícito do ilícito, seja para segregar o 

viável do inviável, ponderação essa que é sempre comum no âmbito direito da insolvência.  

 

IV. Das negociações lícitas entre poder concedente e concessionária 

Este é o contexto em que, por fim, se discutiu a importância e necessidade, de forma consistente 

com os princípios de preservação empresarial da LRJ e com o consensualismo e flexibilidade 

cada vez mais aceitos no Direito Administrativo contemporâneo, de o poder concedente 

mostrar-se aberto a eventuais acordos ou flexibilização à concessionária que possam revelar-se 

benéficos não somente à concessionária, mas ao próprio poder concedente e usuários da 

concessão. 

 

* José Virgílio Lopes Enei, é sócio e head da área de Infraestrutura e Financiamento de 
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professor no Insper. Frederico da Silveira Barbosa é advogado e consultor em 

regulação. Manoel Moreira de Souza Neto é coordenador-geral de Controle Externo 

de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União (TCU), local que exerce a função de 

auditor desde 2009. É mestre em Engenharia com ênfase em gestão de contratos de 
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