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DE COMPOSIÇÃO DA
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À CONCESSIONÁRIA.
APURAÇÃO DO
DESEMPENHO. DIVISÃO
ENTRE CUSTOS
OPERACIONAIS E
CUSTOS DO
INVESTIMENTO.
INVIABILIDADE.

A alteração de cláusulas
do contrato de concessão
administrativa que dizem
respeito à composição da
remuneração da
concessionária e à aferição
de seu desempenho, no
curso da execução do
ajuste, demanda
autorização legal e
respaldo no interesse
público.
Ausente tais
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condicionantes, estando o
pedido de alteração
formulado pela
concessionária despido de
fundamento fático e de
estudos técnicos aptos a
embasá-lo, o indeferimento
é medida que se impõe.
Sob pena de violação dos
princípios e regras que
definem o regime de
contratação pela
Administração Pública.   

 

 

Parecer

 

I - Relatório

 

1. A Secretaria de Estado de Fazenda encaminha à Advocacia-Geral do Estado,
em ofício subscrito pelo titular da pasta, pedido de análise e emissão de parecer acerca da
juridicidade de pleito formulado pela concessionária Gestores Prisionais Associados S.A -
GPA, no âmbito de contrato de parceria público-privada celebrado com o Estado de Minas
Gerais. 

2. O pedido apresentado pela concessionária tem por escopo a alteração dos
termos do contrato de concessão, para fins de revisão da forma de composição da
remuneração devida pelo Poder concedente. Indicando a contratada a existência de
fundamentos a modificar o método de incidência dos critérios de mensuração de seu
desempenho sobre o valor da contraprestação pecuniária mensal a que tem direito, em razão
de convenção adotada por força da celebração do nono termo aditivo ao contrato.

3. Formula, ainda, pedido de restituição de valores anteriormente descontados a
título de mensuração de desempenho, em função da adoção do novo critério de composição da
remuneração devida pelo concedente.

4. O expediente foi inicialmente instruído com a Nota Técnica nº 12/2018 da Diretoria
Central de Gestão de Contratos de Parcerias-Público Privadas da Subsecretaria do Tesouro
Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda; documentos elaborados pela concessionária
denominados nota técnico-econômica, nota contábil e nota jurídica; e a Nota Técnica CGE nº
01/2018, do Gabinete da Controladoria-Geral do Estado. Aos quais se fez juntar, já na
Consultoria Jurídica, cópias em meio digital do edital e demais documentos que lastrearam o
procedimento licitatório, bem como do termo contratual e respectivos termos aditivos.
Inexistindo no expediente, no entanto, qualquer manifestação da unidade responsável pela
gestão do contrato junto à Secretaria de Estado de Administração Prisional, tampouco nota
jurídica de sua Assessoria Jurídica ou da Assessoria Jurídica da secretaria consulente. 

5. Em suma, é o relatório. Passa-se a opinar.         

 

II - Fundamentação
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6. Consoante narrado, o expediente encerra consulta nascida em pedido de
alteração contratual formulado por sociedade empresária concessionária do Estado de Minas
Gerais, responsável pela construção e gestão de complexo prisional no Estado.

7. Registrado sob o nº 336039.54.1338.09, o contrato foi celebrado em junho de
2009, na modalidade de parceria público-privada conhecida como concessão
administrativa. E sofreu, desde então, alterações pontuais referentes ao prazo e cronograma de
sua execução, ao alcance de seu objeto, a obrigações específicas das partes e aos meios de
seu cumprimento e pagamento. Inexistindo, todavia, qualquer alteração em cláusulas do contrato
original que preveem, em seu cerne, a forma de composição e cálculo da remuneração mensal
devida à concessionária. Especialmente quanto à incidência da parcela variável destinada a
medir o desempenho da contratada na execução do ajuste. Descrita originalmente na cláusula
14 do termo contratual do seguinte modo, no que aqui interessa:

"14.1.1. A contraprestação pecuniária mensal visa remunerar a
concessionária pelos serviços prestados no âmbito deste contrato,
observada a aplicação do Coeficiente de Mensuração de Desempenho e
de Qualidade de Disponibilidade (COEF) obtido por meio da apuração do
Índice de Desempenho e do Índice Composto de Qualidade da
Disponibilidade, conforme Mecanismo de Pagamento e o Sistema de
Mensuração de Desempenho e Disponibilidade, anexos a este contrato.
(...)
14.11.1. O valor da Contraprestação Pecuniária Mensal será calculado
conforme o disposto no Mecanismo de Pagamento, anexo a este
contrato, resultando da soma de duas parcelas distintas, a saber:
a) Parcela I: parcela de "valor positivo", referente à disponibilidade e à
ocupação mensal das vagas nas Unidades Penais (Contraprestação
Pecuniária Cheia); e 
b) Parcela II: parcela de "valor negativo", correspondente aos descontos
advindos do Sistema de Mensuração de Desempenho e Disponibilidade,
que incidirá sobre a Contraprestação Pecuniária Cheia. 
(...)
14.13.1. Os descontos correspondentes à Parcela II decorrerão do
Sistema de Mensuração de Desempenho e Disponibilidade e do
Mecanismo de Pagamento, anexos a este contrato, tendo por base os
relatórios referentes ao Índice Composto de Qualidade da
Disponibilidade e ao Índice de Desempenho elaborados bimestralmente
pela concessionária e enviados ao Poder Concedente e ao Verificador
Independente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao bimestre
correspondente ao serviço prestado."       

8. Os pedidos ora apresentados pela concessionária dizem respeito, justamente, à
forma de cálculo da remuneração mensal devida pelo concedente. E foram assim sintetizados
pela Secretaria de Estado consulente, litteris (SEI 2464966):

a) incidência do Sistema de Mensuração do Desempenho e Disponibilidade
(SMDD) apenas sobre 52,17% da contraprestação pecuniária mensal, por ser
esta convenção adotada no 9º termo aditivo para definir a parcela da
contraprestação pecuniária que se destina à remuneração pelos serviços
(Opex), em virtude de decisão judicial; e

b) restituição pelo Poder Concedente em favor do parceiro privado dos valores
decorrentes do SMDD que foram descontados sobre a parcela de
ressarcimento de investimentos, Capex (47,38% da contraprestação
pecuniária), desde o início da concessão.
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9. Em síntese, a concessionária busca, para fins de cálculo da contraprestação
mensal que lhe é devida, a repartição da remuneração nas proporções indicadas. Subdividindo-
as em: i) contraprestação devida a título de remuneração do serviço (Opex) e ii) contraprestação
devida a título de ressarcimento dos investimentos realizados (Capex).  Dizendo que apenas
sobre a primeira delas caberia incidir a parcela de "valor negativo" de que trata a cláusula
contratual transcrita. E não sobre o valor global de sua remuneração mensal, composta pela
soma dessas parcelas.

10. Os fundamentos da solicitação estão calcados, no entender da concessionária, no
desfecho da ação judicial nº 0893899-85.2015.8.13.0024, por ela ajuizada contra o Estado.
Seara em que celebrado acordo judicialmente homologado, que culminou com a assinatura do
nono termo aditivo ao contrato. Documento que, segundo afirma, revelaria a adoção da descrita
subdivisão remuneratória, a implicar a modificação da forma de cálculo da contraprestação
mensal.

11. A questão, todavia, não nos parece simples como se apresenta.

12. Da análise do acordo judicial e do termo aditivo que lhe é subjacente, observa-se
que dentre as cláusulas então previstas insere-se, de fato, a subdivisão da contraprestação
mensal na proporção indicada. Fruto de laudo elaborado por perito contábil nomeado no curso
do processo judicial. 

13. Ocorre que a alteração da composição remuneratória, ou sua subdivisão nas
proporções de 52,17% e 47,83%, teve por objeto, expressamente determinado, a mutação da
forma de faturamento por questões de ordem tributária. Assim explicada pela Secretaria de
Estado de Fazenda na nota técnica que instrui a consulta:

"O 9º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, decorrente de acordo
homologado judicialmente, regulamentou a segregação da
contraprestação pecuniária mensal em 52,17% como remuneração pelos
serviços prestados, e 47,83% como ressarcimento de investimentos
(Capex), na forma proposta pelo perito judicial, sem que este tenha
apresentado memória de cálculo da metodologia utilizada.
Essa divisão em contraprestação pecuniária mensal teve como
consequência tributária a emissão de nota fiscal somente em relação a
52,17% da contraprestação pecuniária, ao passo que os outros 47,83%
são pagos pelo parceiro público mediante a apresentação de documento
denominado "Recibo", cujo valor passa a ser excluído da carga tributária
indicada no plano de negócio."  

14. E da seguinte forma justificada no termo de acordo homologado judicialmente, por
documento subscrito conjuntamente pelo Estado e pela concessionária:

"I - O Estado concorda em alterar a forma de faturamento dos valores
devidos pela contraprestação pecuniária mensal (cláusula 14.11), de
modo a permitir que a Concessionária emita documento fiscal
adequado à incidência do ISSQN sobre 52.17% da contraprestação,
com o que se exclui da tributação a amortização do ressarcimento
dos investimentos;
J - Os valores já recolhidos pela Concessionária de ISSQN,
compreendendo o período de 2009 a 2016, na alíquota de 3% sobre o
valor da contraprestação, serão considerados pelo Estado para efeito do
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
L - De 2017 em diante, conforme alteração da forma de faturamento
estabelecida no item I acima, o ISSQN incidirá sobre uma base de
cálculo de 52,17% do valor da contraprestação, correspondente ao preço
dos serviços, devendo a Concessionária diligenciar os procedimentos
respectivos perante a Prefeitura Municipal de Ribeirão das
Neves;" [g.n.]   
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15. A culminar no ajuste normativo que se segue, a dar origem à inclusão da
subcláusula 14.11.2 ao termo negocial:

"III - as partes se comprometem a rever o Contrato de Concessão
Administrativa nº 336039.54.1338.09, na cláusula 14ª (e Anexo XI), que
trata da remuneração e da forma de pagamento, de modo a adequar o
procedimento de apuração dos valores da contraprestação pecuniária à
conclusão contida no Laudo Pericial do processo judicial 0893899-
85.2015.8.13.0024, na resposta ao quesito 6, "a', f. 983, para que haja
incidência do ISSQN apenas sobre a parcela da contraprestação
relativa à remuneração dos serviços, correspondente a 52,17% do
valor da contraprestação pecuniária mensal, conforme Nota Técnica da
Unidade PPP;" [g.n.]
"14.11.2 A CONTRATADA deverá emitir 2 (dois) documentos distintos
para cobrança do valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL
de cada UNIDADE PENAL e da PARCELA COMPLEMENTAR, a saber:
a. Uma nota fiscal de serviços, equivalente a 52,17% (cinquenta e dois
inteiros e dezessete centésimos por cento) do valor total a ser cobrado, o
qual corresponde à cobrança pelos serviços prestados; e
b. Uma nota fiscal ou documento correspondente, equivalente a 47,83%
(quarenta e sete inteiros e oitenta e três centésimos por cento) do valor
toral a ser cobrado, o qual corresponde ao ressarcimento pelos
investimentos realizados e reversíveis ao Estado ao final do contrato de
concessão"

16. Inequívoco, pois, seja pela leitura dos documentos de acordo e alteração
contratual, seja da própria motivação que lhes deu causa, que a intenção das partes
contratantes foi a de modificar a forma de faturamento da contraprestação devida à
concessionária. Exclusivamente para fins tributários. Sem que disso resultasse qualquer
modificação no modo de cálculo da remuneração em si, cuja subdivisão em duas parcelas com
fundamentos distintos mostra-se irrelevante.

17. Especialmente para fins de incidência das variáveis decorrentes da aferição do
desempenho da parceira privada.

18. Decerto. Quando analisada a estrutura normativa presente no contrato, nota-se
que questões relacionadas à infraestrutura compõem, sim, o Sistema de Mensuração de
Desempenho e Disponibilidade utilizado para o cálculo da remuneração mensal. Sendo, mais
uma vez, irrelevante se tratar de remuneração devida em razão dos investimentos feitos -
característica natural da espécie e modalidade contratuais - ou dos custos operacionais da
concessionária.    

19. Assim resta claro, mais uma vez, da manifestação técnica da Secretaria de
Estado de Fazenda:

"Pelo exposto nas regras e conceitos constantes do Anexo X do Contrato
de Concessão, infere-se que o Sistema de Mensuração de Desempenho
e Disponibilidade está associado, além dos serviços, à infraestrutura
física disponibilizada pelo parceiro privado, ou seja, Capex executado. 
Já a mensuração bimestral da qualidade da disponibilidade, componente
também do SMDD, é medido pelo Sistema de Mensuração da Qualidade
da Disponibilidade (SMQD), que permite a avaliação da qualidade física
dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo
Penal, ou seja, está vinculado, não apenas à disponibilização da
estrutura física das unidades, mas também da qualidade desta: (...) 
Por esse sistema, avalia-se a qualidade da estrutura física das celas,
áreas de circulação, halls, eclusas, antessalas, sistemas de segurança,
ambulatórios, consultórios, padarias, lavanderias, cozinhas, instalações
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hidráulicas, elétricas e de iluminação, condições dos pisos, paredes,
telhados, portas, grades, estação de tratamento de esgoto e tubulações,
condições das áreas de ensino, produção, trabalho e de atividades
religiosas, entre diversas outras estruturas previstas em contrato.
Toda essa infraestrutura é decorrente do investimento e eventual
reinvestimento - devido a depreciações - executados no curso da PPP,
motivo pelo qual não se fundamenta a pretensão de exclusão do
desconto do SMDD da parcela de contraprestação pecuniária relativa ao
ressarcimento dos investimentos." [grifos no original]  

20. Com isso, adere-se aqui, em sua integralidade, à manifestação técnica que instrui
a consulta. Inexistindo, igualmente a nosso ver, qualquer decorrência lógica ou nexo de
causalidade entre os termos do nono aditivo contratual e o pleito formulado ao Poder
Concedente.

21. Razão pela qual estaríamos a tratar, aqui, de uma inovação no contrato original.

22. E nos moldes indicados por esta Consultoria Jurídica por ocasião da análise de
pleito pretérito da mesma concessionária - quando elaborado o Parecer AGE/CJ nº 14.997, de
2010, de autoria da Procuradora do Estado Raquel Mello Urbano de Carvalho - , avança-se
dizendo que nada impede que se altere o regime jurídico de uma obrigação assumida perante o
Estado.

23. Para a mutação, contudo, é necessário que haja expressa permissibilidade legal.
Além disso, afigura-se indispensável que, em cada situação, seja realizado estudo técnico e
jurídico preliminar que indique a pertinência da alteração pretendida, com análise de eventual
comprometimento, ou não, do interesse público presente na espécie.

24. Nos termos do mesmo Parecer, a Administração, quando firma contratos de
parceria, age com submissão às normas de direito público. Sendo-lhe vedado ignorar as
exigências de supremacia do interesse público, segurança jurídica, moralidade e eficiência. Por
isso, é exigível do administrador público, ao elaborar as regras do ajuste, cuidado mínimo na
tarefa de descrever o objeto e estabelecer obrigações futuras. Sendo preciso, ainda, evitar
alterações que desnaturem a segurança basilar já obtida com o contrato, excluídos erros
grosseiros, obsolescência, omissões ou mesmo insuficiência quanto às obrigações contratuais.

25. Nesse contexto, mesmo quando desejada por empresa concessionária, uma
alteração contratual não pode se dar para atendimento da conveniência privada se
compromete a proteção do interesse público. Incidindo, aqui, o princípio da vinculação do
contrato à proposta vencedora, apresentada em conformidade com o edital. O que significa
dizer ser direito público subjetivo a observância estrita do que restou assentado no certame
licitatório, bem como a conformidade com o contrato firmado. A maleabilidade em promover a
alteração contratual por acordo exigiria subserviência aos princípios da Administração e às
normas do Estatuto dos Contratos Administrativos, incidente de modo subsidiário na espécie.
Do contrário, ilícita mostrar-se-ia a alteração no acordo originário.   

26. Dito isso, a alteração pretendida pela concessionária, por implicar modificação
significativa de cláusula contratual, demanda respaldo em lei. Aplicando-se, como ressaltado, à
ausência de designativo expresso acerca do tema tanto na Lei nº 11.079, de 2014, quanto na
Lei nº 8.987, de 1995, a Lei Geral dos Contratos Administrativos, Lei nº 8.666, de 1993. Em cujo
art. 65 encontram-se arroladas as hipóteses de alteração dos contratos administrativos.

27. Quanto às hipóteses de alteração bilateral, a incidir na presente situação, o
dispositivo é taxativo ao estabelecer que o acordo entre as partes legitimaria alterações
destinadas à substituição de garantia; mudança no regime de execução da prestação exigida
no contrato; alteração na forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes;
e para o restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro. Tratando-se, como amplamente
aceito, de um rol restrito, que não admite extensão.  

28. Em todos os casos, imprescindível que a alteração esteja devidamente justificada
no interesse público (vide o caput do art. 65). Ao que aqui se acrescenta o respeito, em primeira
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análise, ao objeto contratual, e, remotamente, ao processo administrativo que deu origem ao
contrato – compreendidos os princípios do respeito ao edital convocatório e da isonomia.

29. In casu, parece-nos que a pretensão da concessionária não se amolda a
quaisquer daquelas hipóteses legalmente admitidas de alteração bilateral do contrato. Não se
falando, aqui, por aproximação, na alteração autorizada pela alínea "c" do inciso II do art. 65
(alteração das condições de pagamento), já que inexistem no contrato circunstâncias
supervenientes à contratação a justificar a modificação da forma de pagamento originalmente
prevista. Repetindo-se: a alteração fruto do acordo judicial em nada modificou o mecanismo de
aferição do valor da contraprestação. Senão, apenas a forma de faturamento pela
concessionária.

30. Tal fato nos compele a rechaçar, por completo, o pedido de aditamento do
contrato, a julgar do regime de Direito Administrativo que recai sobre a concessão.

31. Não somente pela ausência do permissivo legal. Mas, também, pela ausência de
qualquer fundamento fático ou estudo técnico apto a embasá-lo. 

32. Vale dizer. Eventual direcionamento do pleito no sentido da aprovação do que fora
solicitado pela concessionária demandaria, ao contrário do que leva a crer a interessada,
efetivo estudo técnico quanto aos efeitos do pedido sobre a forma de composição do preço ou
contraprestação mensal no período de execução do contrato. Ou mesmo sobre a composição
em si do preço contratual. Cujos elementos que o compõem diferem, inequivocamente, ao longo
do tempo da concessão. Presumindo-se da própria natureza do contrato de parceria haver, em
determinados períodos, a variação entre os índices Opex e Capex em medida ou proporções
diversas daquelas aferidas por perito na já mencionada ação judicial. Em laudo, vale aqui dizer,
que tomou por fundamento circunstâncias fáticas pretéritas que não refletem, necessariamente,
todo o horizonte de execução do contrato – sem mencionar que o mesmo laudo nada indica
sobre a metodologia e cálculos utilizados para se chegar às proporções que embasam o
pedido da concessionária.  

33. Em assim sendo, caso o contrato venha a ser alterado nos termos requeridos,
a ausência de permissivo legal, acrescida do inegável efeito negativo da redução dos
mecanismos de aferição do desempenho da concessionária, são fatores determinantes a
indicar a ausência de legitimidade do ato. Caraterizando, ao que tudo indica, medida
confrontante não só aos princípios contratuais e licitatórios a que está sujeito o Poder
Concedente. Mas, principalmente, afronta ao interesse público materializado no contrato.
Sobretudo por se tratar de contrato de parceria público-privada, cuja natureza impõe a
existência de regras que têm em seu cerne características diretamente relacionadas à aferição
da performance da concessionária na execução do serviço que lhe fora delegado, bem como à
repartição e consequente assunção de riscos por parte da mesma concessionária.

34.  Nesse sentido, o atendimento da pretensão da concessionária desfiguraria o
contrato de parceria. Vislumbrando-se, na subdivisão da contraprestação, verdadeira intenção
de transmudar parte do contrato em contrato de financiamento da infraestrutura do complexo
prisional operado pela concessionária. Concedendo-se à Administração longos trinta anos para
a amortização do capital investido pela sociedade empresária. Independentemente das
características, qualidade e eficiência do serviço prestado. O que, em singela análise, não se
amolda ao interesse materializado nas regras do edital da licitação que deu origem ao negócio
jurídico. Tampouco nas disposições normativas do contrato que lhe foi subjacente e de cujas
regras a concessionária teve plena consciência quando da apresentação da proposta
vencedora no certame. Regras essas certamente elaboradas com a finalidade de sustentar o
contrato como melhor forma a traduzir o interesse público, principalmente em matéria de
valorização dos recursos públicos nele investidos. E, por consequência, da própria eficiência do
contrato de longo prazo. 

 
III- Conclusão
 

35. Diante de todo o exposto, opinamos em sentido contrário à pretensão de
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alteração do contrato.

36. Entendendo que a subdivisão da contraprestação mensal devida à concessionária
Gestores Prisionais Associados S.A. para fins de aferição de seu desempenho na execução
dos serviços delegados, a tanto retirando valores pagos a título de ressarcimento dos
investimentos feitos (Capex), sem qualquer fundamento técnico, feriria o contrato em seus
termos originais. E implicaria verdadeira modificação da gama de regras contratuais que visam
incentivar a excelência do serviço prestado, despida de autorização legal a legitimá-la. Em
franca afronta ao interesse público materializado na concessão e aos princípios que regem a
contratação administrativa. Especialmente os princípios da eficiência e da supremacia do
interesse público. Ao que se somam o princípio da vinculação da concessionária às regras do
edital e aos termos de sua proposta, bem como o respeito e igualdade aos demais licitantes.

37. É como opinamos. À superior consideração. 

Belo Horizonte, data supra.

 

RAFAEL REZENDE FARIA
Procurador do Estado
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Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Nº de Série do Certificado: 18849342537052262059352256640419650790

Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado
Geral do Estado, em 15/01/2019, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Antonio de Souza Castro, Advogado
Geral Adjunto, em 16/01/2019, às 19:11, conforme horário oficial de Brasília, com o
emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º,
caput, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Nº de Série do Certificado: 86368399147215790884491456125512203792
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2877925 e o código CRC 357181EA.

Referência: Processo nº 1080.01.0041457/2018-81 SEI nº 2877925
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