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Formas de extinção

A CONCESSÃO extinguir-se-á por:
• advento do termo contratual;
• encampação;
• caducidade;
• rescisão;• rescisão;
• anulação; ou
• ocorrência de caso fortuito ou evento de força 

maior impeditiva da execução do contrato.



Advento do Termo Contratual

• Esgotamento da vigência da concessão.
• A concessionária será responsável pelo 

encerramento de quaisquer contratos inerentes 
à concessão celebrados com terceiros, 
assumindo todos os encargos, assumindo todos os encargos, 
responsabilidades e ônus daí resultantes.

• Indenização:
– A concessionária, via de regra, não fará jus a 

qualquer indenização relativa a investimentos 
realizados.



Encampação

• Ato do poder concedente

• Condições e pressupostos:
– a qualquer tempo 

– por motivos de interesse público– por motivos de interesse público

– mediante lei autorizativa específica 

– mediante prévio pagamento de indenização

• A indenização cobrirá:
– as parcelas dos investimentos realizados ainda não amortizados 

ou depreciados, deduzidos os ônus financeiros remanescentes



Encampação
• A indenização cobrirá (continuação):

– a desoneração da concessionária em relação às obrigações 
decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídos, 
mediante, conforme o caso: 

• prévia assunção, perante as instituições financeiras 
credoras, das obrigações contratuais da concessionária, em 
especial quando a receita figurar como garantia do especial quando a receita figurar como garantia do 
financiamento; ou 

• prévia indenização à concessionária da totalidade dos 
débitos remanescentes desta perante as instituições 
financeiras credoras.

– todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e 
indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, 
contratados e terceiros em geral, inclusive honorários 
advocatícios.

– os lucros cessantes.



Caducidade
• Ato do poder concedente

• Poderá ocorrer em caso de:
– decretação, por sentença judicial transitada em julgado, de 

falência da concessionária 

– condenação por sonegação de tributos, de contribuições sociais 
ou corrupção;ou corrupção;

– descumprimento da obrigação de proceder à reposição do 
montante integral da garantia de execução do contrato; 

– cancelamento ou rescisão da carta de fiança bancária ou da 
apólice de seguro-garantia ou não renovação destas;

– descumprimento das obrigações de contratar ou manter 
contratados os seguros;



Caducidade

• Poderá ocorrer em caso de (continuação):
– descumprimento de obrigações contratuais de forma recorrente 

ou reincidente;

– atingimento insatisfatório do índice de desempenho, de forma 
reincidente 

– transferência da concessão ou alteração do controle da – transferência da concessão ou alteração do controle da 
concessionária sem prévia anuência do concedente

– demais previsões contratuais



Caducidade

• Procedimentos
– A declaração de caducidade deverá ser precedida da 

verificação do inadimplemento contratual em 
processo administrativo, assegurado o direito de 
ampla defesa.ampla defesa.

– Necessidade de prévia notificação à concessionária.
– Instaurado o processo administrativo e comprovado o 

inadimplemento, a caducidade será declarada pelo 
poder concedente, independentemente de 
indenização prévia.



Caducidade

• Indenização:
– A indenização restringir-se-á ao valor dos investimentos 

realizados, ainda não amortizados.

– Do montante previsto serão descontados:
• os prejuízos causados pela concessionária ao poder • os prejuízos causados pela concessionária ao poder 

concedente e à sociedade;
• as multas contratuais aplicadas à concessionária que não 

tenham sido pagas; e
• quaisquer valores recebidos pela concessionária a título de 

cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 
circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade.

– Paga a respectiva indenização, não resultará para o poder 
concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação 
aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros 
ou com empregados da concessionária. 



Caducidade

• A declaração de caducidade acarretará, ainda:
– Execução da garantia de execução do contrato, para 

ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao 
poder concedente; e

– Retenção de eventuais créditos decorrentes do – Retenção de eventuais créditos decorrentes do 
contrato, até o limite dos prejuízos causados ao 
poder concedente.



Rescisão
• Iniciativa da Concessionária
• Requer notificação do poder concedente e 

estabelecimento de prazo de cura
• Submissão ao juízo arbitral
• Poderá ocorrer em casos de:• Poderá ocorrer em casos de:

– expropriação, seqüestro ou requisição de uma parte substancial 
dos ativos ou participação societária da concessionária pelo 
poder concedente ou por qualquer outro órgão público;

– inadimplência pelo poder concedente em montante e prazo 
estabelecido no contrato; ou

– descumprimento de obrigações pelo poder concedente na forma 
estabelecida no contrato.



Rescisão

• Os serviços prestados pela concessionária não 
poderão ser interrompidos ou paralisados até 90 
(noventa) dias após a sentença do tribunal 
arbitral que decretar a rescisão do contrato.  

• A indenização cobrirá (idem encampação):• A indenização cobrirá (idem encampação):
– as parcelas dos investimentos realizados ainda não amortizados 

ou depreciados, deduzidos os ônus financeiros remanescentes

– todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e 
indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, 
contratados e terceiros em geral, inclusive honorários 
advocatícios.

– os lucros cessantes.



Rescisão
• A indenização cobrirá (continuação):

– a desoneração da concessionária em relação às obrigações 
decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídos, 
mediante, conforme o caso: 

• prévia assunção, perante as instituições financeiras 
credoras, das obrigações contratuais da concessionária, em credoras, das obrigações contratuais da concessionária, em 
especial quando a receita figurar como garantia do 
financiamento; ou 

• prévia indenização à concessionária da totalidade dos 
débitos remanescentes desta perante as instituições 
financeiras credoras.

• Para fins do cálculo da indenização, considerar-se-ão os 
valores recebidos pela concessionária a título de 
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 
circunstâncias que ensejaram a rescisão.



Anulação

• Ato do poder concedente

• Ocorrerá em caso de constatação de ilegalidade 
contratual ou na licitação

• Indenização:
– Se a ilegalidade for imputável apenas ao próprio poder – Se a ilegalidade for imputável apenas ao próprio poder 

concedente, a concessionária será indenizada pelo que houver 
executado até a data em que a nulidade for declarada e por 
outros prejuízos regularmente comprovados

– Serão descontados da indenização quaisquer valores recebidos 
pela concessionária a título de cobertura de seguros 
relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 
declaração da nulidade



Caso Fortuito ou Força Maior

• O contrato poderá ser extinto em razão de caso fortuito 
ou evento de força maior regularmente comprovado, 
cujos efeitos impeçam a regular execução do contrato 
pela concessionária.

• A concessionária será indenizada pelo que houver • A concessionária será indenizada pelo que houver 
executado até a data em que o contrato for extinto e por 
outros prejuízos regularmente comprovados, 
descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela 
concessionária a título de cobertura de seguros 
relacionados aos eventos caso fortuito ou evento de 
força maior.



Reversão dos Bens

• Extinta a concessão, serão revertidos ao poder 
concedente todos os bens reversíveis indicados, livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.

• No caso de bens arrendados ou locados pela 
concessionária, necessários para a gestão, operação e concessionária, necessários para a gestão, operação e 
manutenção da unidade hospitalar, o poder concedente 
poderá, a seu exclusivo critério, suceder a 
concessionária nos respectivos contratos.

• Na extinção da concessão, haverá imediata assunção 
dos serviços relacionados à concessão pelo poder 
concedente, ou outro ente por ela indicado, que ficará 
autorizado a ocupar as instalações e a utilizar todos os 
bens reversíveis.



Procedimentos de Reversão

• Dias antes do término da concessão, a concessionária elaborará 
relatório pormenorizado dos bens reversíveis, indicando os seus 
quantitativos, estado e vida útil remanescente.

• Após o recebimento do relatório referido, o poder concedente 
realizará avaliação da condição dos bens, de modo a apurar sua 
adequação às disposições contratuais.adequação às disposições contratuais.

• Eventuais necessidades de intervenção ou substituição decorrentes 
do dever de manutenção dos bens reversíveis pela concessionária, 
não gerarão direito à indenização ou compensação em favor da 
concessionária

• A concessionária encarregar-se-á do descarte, reutilização, 
devolução ou de qualquer outra forma de disponibilização dos bens 
não revertidos. 

• Enquanto não expedido o relatório definitivo de reversão não será 
liberada a garantia de execução do contrato.



Obrigada!


