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✓ Desafios de Financiabilidade em Projetos de Concessão

e PPP: adaptando o Acordo Tripartite à Realidade

Brasileira
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Qual é o contexto da inovação?

✓Quem e como promoveu a inovação?

✓Qual é o objetivo da inovação?

✓O que é acordo tripartite?

✓Trata-se de novidade brasileira?

✓Vale para qualquer ente federativo?

Poder 
Concedente

ConcessionárioFinanciador
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Por que o Acordo Tripartite é tão importante?

✓ A assinatura implica aprovação prévia pelo Poder Concedente do exercício dos direitos

do Financiador nas hipóteses nele previstas

Art. 27-A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente

autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por

seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, para

promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços.

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia

anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão

Mas...e se a autorização fosse dada no contrato de concessão?
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Por que o Acordo Tripartite é tão importante?

✓ O acordo constitui obrigações recíprocas e regulamenta o sistema de notificações



Strictly Confidential © 2017

Por que, além de necessário, o Acordo Tripartite não é problemático 
juridicamente?

Administração

Temporária

Assunção do Controle Transferência da 

Concessão

Cure Rights Step-In Rights Substitution

Não há responsabilidade Há responsabilidade solidária Há cessão contratual

Não há alteração da relação 

contratual

Propriedade resolúvel das 

ações

Contratado

Rol exemplificativo de 

poderes

Rol limitado de exigências 

para entidade de entrada

Rol limitado de exigências 

para entidade de entrada

Flexibilidade para prazo Flexibilidade de prazo

reestruturação

Prazo do contrato

✓ Equivalência de institutos jurídicos já previstos em lei
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O que não precisa e o que não deu para ser tropicalizado

O acordo tripartite concretiza inovação relevante,

mas desafios de financiabilidade persistem...

✓ Problemas superados

✓ Problema sem grande impacto

✓ Problema parcialmente superado

Poder 
Concedente

ConcessionárioFinanciador
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