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RESUMO 

 

ALENCAR, L. O. L de. Uma releitura do equilíbrio econômico-financeiro nas 

concessões de serviço público. 2018. 240 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, 2018. 

 

A dissertação tem o propósito de analisar a garantia do equilíbrio econômico-financeiro em 

contratos de concessão de serviço público. Nos últimos anos, inúmeras transformações têm 

sido verificadas na compreensão e na forma de efetivação desta garantia. Tais mudanças 

vêm ocorrendo de forma gradativa e decorrem do surgimento de novas práticas, leis e da 

atuação de diferentes atores. Diante da complexidade envolvida neste processo, a 

dissertação propõe uma sistematização teórica acerca do tema que dialogue com a 

realidade prática instaurada e que seja balizada pelo direito positivo vigente. Para isso, o 

trabalho é dividido em três partes. Na primeira delas, são apresentadas considerações 

teóricas sobre a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, à luz da teoria geral dos 

contratos e dos delineamentos conferidos pela Lei Federal nº 8.987/1995. Na segunda, são 

expostas as fragilidades constatadas no modo tradicional de efetivação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro nas concessões e identificados os agentes e fatores que 

exerceram influência para a evolução do tema. Por fim, na terceira parte da dissertação, os 

contornos atuais da garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões são 

detalhados a partir da análise dos seus elementos integrantes, quais sejam: conformação da 

equação econômico-financeira, eventos causadores de desequilíbrios contratuais, 

procedimentos aptos a restabelecer o equilíbrio contratual e, finalmente, mecanismos que 

podem ser utilizados para reequilibrar o sinalagma. Com isso, são apontadas as novas 

tendências, sua aderência ao ordenamento jurídico e, também, as cautelas que devem ser 

consideradas diante deste cenário. 

 

Palavras-chave: Equilíbrio contratual. Garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

Equilíbrio econômico-financeiro. Concessão de serviço público. Reequilíbrio nas 

concessões.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ALENCAR, L. O. L de. A re-reading of the economic-financial balance in public 

service concession agreements. 240 p. 2018. Master’s dissertation – Faculty of Law, 

University of São Paulo, 2018. 

 

This study intends to analyze the guarantee of the economic-financial balance under public 

service concession agreements. In recent years, several changes have been verified on the 

comprehension and enforcement of this guarantee. Such changes have been occurring 

gradually and arise from the emergence of new practices, normative acts and influence of 

different stakeholders. Given the complexity involved in this process, this essay proposes a 

theoretical systematization over this subject that be consistent with the practice related to 

the matter and with the applicable law. For this purpose, this study is divided into three 

parts. In the first part, theoretical considerations regarding the guarantee of the economic-

financial balance are presented, in accordance to the general theory of contracts and to the 

outlines provided for Federal Law No. 8,987/1995. In the second part, the major problems 

identified concerning the traditional way of enforcement of this guarantee are exposed, as 

well as pointed out the main actors and factors that contributed to the evolution of this 

subject. In the third part, the current outlines of the guarantee of the economic-financial 

balance of concession agreements are detailed by means of the analysis of its components: 

composition of economic-financial equation, events that cause contractual imbalance, 

proceedings and mechanisms able to be managed to rebalance the agreement. Finally, the 

new tendencies are described, as well as its compliance with the legal system and some 

precautions that shall be considered before this scenario of changes.  

 

Keywords: Contractual balance. Guarantee of the economic-financial balance. Economic-

financial balance. Concession agreements. Rebalancing on concessions.  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde meados do século XX, a doutrina pátria, inspirada na experiência francesa, 

esboçava os contornos do que se logrou denominar, posteriormente, por equilíbrio 

econômico-financeiro. Trata-se de tema que, desde o seu surgimento, desperta o interesse 

de acadêmicos e de operadores do direito, em função da sua relevância não somente 

teórica, como, também – e, principalmente –, prática.
1
 

Se é verdade que o instituto não é novo na ordem jurídica brasileira, também é 

forçoso reconhecer que a sua configuração, no âmbito das concessões de serviços 

públicos,
2
 vem passando por inúmeras mudanças nos últimos anos.  

Constatou-se, sobretudo a partir do início deste século XXI, que a forma pela qual 

a garantia do equilíbrio econômico-financeiro vinha sendo efetivada, na prática, já não era 

capaz de responder, adequadamente, aos imperativos decorrentes dos impasses verificados 

em concreto e, portanto, às suas próprias finalidades.  

Desde seus primórdios, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro constitui a 

principal forma de realização do princípio da justiça contratual
3
 no âmbito das concessões 

de serviços públicos. Para assegurar o atendimento desta finalidade por meio dessa 

garantia, o direito positivo dispõe de regras que visam a (i) permitir que os contratos de 

concessão mantenham incólume, durante sua execução, a relação de equivalência entre 

encargos e vantagens pactuada (aspecto preventivo) e (ii) assegurar o restabelecimento do 

sinalagma rompido em decorrência da materialização de determinados eventos 

                                                                 
1
 Como observa Marçal Justen Filho: “(...) seria excessivo afirmar que a equação econômico-financeiro é o 

núcleo do instituto da concessão de serviço público, mas não é incorreto asseverar que a quase totalidade 

das disputas sobre concessão refere-se, ainda que de modo indireto, ao tema da equação econômico-

financeira” (Teoria geral das concessões de serviço público, 2003, p. 382).  
2
  Apesar das relevantes discussões acerca da natureza jurídica da concessão de serviço público (ato 

unilateral, contratual ou misto), a dissertação não terá por objetivo analisar as diversas teorias sobre o tema, 

dada a existência de ampla gama de trabalhos acadêmicos acerca do assunto e, inclusive, o relativo 

consenso de que, independentemente do posicionamento adotado, o regime jurídico aplicado não é 

substancialmente distinto (nesse sentido, cf. Marçal Justen Filho, Teoria geral das concessões de serviço 

público, 2003, p. 156). Assim, em prestígio à literalidade da Constituição Federal de 1988, que, ao tratar 

sobre as concessões de serviços públicos, se refere a elas como contrato com caráter especial (art. 175, 

parágrafo único, I), as alusões a esta modalidade de concessão levarão em consideração a sua natureza 

contratual.  
3 Adota-se, para as finalidades do trabalho, a concepção de justiça contratual defendida por Fernando 

Noronha, segundo o qual constitui “a relação de paridade, ou equivalência, que se estabelece nas relações 

de troca, de forma que nenhuma das partes dê mais nem menos do valor que recebeu” (O direito dos 

contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, 1994, p. 214). 

Assim, o princípio da justiça contratual teria por “finalidade a realização de um efetivo equilíbrio entre 

direitos e obrigações das partes (justiça substancial) nos contratos comutativos” (op. cit., p. 19).  
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supervenientes (áleas extraordinárias) que impactem o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato (aspecto remediativo).  

Este racional de operacionalização da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro, subjacente à sua própria criação, sempre esteve presente no âmbito das 

concessões.
4
 Contudo, o enfoque tradicionalmente dado pela doutrina e, também, pelos 

próprios contratos costumava se dar em relação ao seu aspecto remediativo, por meio do 

qual a invocação desta garantia ocorria, essencialmente, após a ocorrência do desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato.  

Na medida em que, na prática, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro era 

invocada, precipuamente, após a ocorrência de evento desestabilizador do sinalagma 

contratual, em muitos casos, sua efetivação acabava dependendo da submissão da questão 

à apreciação do Poder Judiciário, o que fazia com que, não raro, a resolução do impasse 

gerado costumasse ser incerta e, por vezes, ineficaz.  

Incerta pelo fato de que, além de a qualificação dos “eventos supervenientes” se 

valer de conceitos jurídicos indeterminados,
5
 a decisão judicial, não raro, seria proferida 

por julgador que, muitas vezes, não teria qualquer tipo de expertise na matéria, o que 

dificultava o prognóstico quanto à solução a ser dada, em concreto, para o caso. E ineficaz, 

pois, a depender do mecanismo eleito para reequilibrar o contrato ou do momento em que 

o processo fosse definitivamente julgado – o que, em vista da morosidade do Poder 

Judiciário e do regime de ampla recorribilidade das decisões judiciais brasileiras, poderia 

levar até anos para ocorrer –, seria possível que o restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato perdesse seu propósito.
6
  

Esse panorama incrementava o risco de insegurança jurídica envolvido em tais 

contratações e podia inviabilizar o atendimento da finalidade maior da garantia do 

                                                                 
4
  Para fins de delimitação, quando faço menção a ‘concessões’ estou me referindo às concessões de serviços 

públicos, justamente em função do recorte estabelecido, por meio do qual me proponho à análise desta 

modalidade de concessão com exclusividade.  
5
  É o caso das expressões ‘caso fortuito’, ‘força maior’, ‘fato do príncipe’ e ‘fatos imprevisíveis ou 

previsíveis de consequências incalculáveis’. A definição de seu significado apenas pode ocorrer diante da 

análise de casos concretos e, em determinadas situações, pode gerar dúvidas no intérprete acerca da 

subsunção do caso concreto a tais conceitos. 
6
  Como aponta Egon Bockmann Moreira, “(...) pouco ou nada adianta ao concessionário obter sentença 

judicial que reconheça o desequilíbrio depois de processo lento e custoso. Muitas vezes basta prestar o 

serviço em desequilíbrio durante 1 mês para frustrar todo um complexo projeto de investimentos de 30 

anos. A futura e eventual indenização pelos danos sofridos não soluciona o agora da concessão; serviços 

que são indispensáveis precisam de elementos e garantias que permitam a definição ex ante de sua 

estabilidade” (Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 (parte geral), 

2010, p. 117). 
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equilíbrio econômico-financeiro: a preservação da relação de equivalência do contrato. 

Podia comprometer, em última análise, a higidez da execução do objeto contratual. 

Considerando os vultosos investimentos usualmente abrangidos nas relações 

concessórias e a relevância dos interesses nelas envolvidos – não somente restrito às partes 

contratantes, mas, sobretudo, dos usuários dos serviços –, torna-se ainda mais relevante a 

busca por solução a estes impasses. Alguns fatores e agentes contribuíram e vêm 

contribuindo para que transformações na cultura jurídica das contratações públicas 

efetivamente ocorram. Não somente o aprendizado decorrente da gestão de projetos 

concessórios, somado à maior abertura à participação da iniciativa privada e de entidades 

especializadas (como, por exemplo, as agências reguladoras) durante a fase de modelagem 

dos projetos, como, também, o contato com a experiência estrangeira e a edição de novas 

leis exercem papel relevante para que mudanças sejam operacionalizadas. 

Nesse contexto, a dinâmica das relações concessórias passa por transformações 

em seus eixos de estruturação e de execução. Na medida em que a efetivação da justiça 

contratual pode ocorrer por variados mecanismos, o foco se desloca da resolução de 

conflitos que instabilizam o sinalagma contratual (reequilíbrio da equação econômico-

financeira) para a prevenção de sua ocorrência (preservação ou manutenção do equilíbrio 

contratual), o que ocorre por variados mecanismos – nem sempre relacionados com a 

garantia de equilíbrio econômico-financeiro. Em paralelo, a forma de resolução de 

conflitos em que se discuta o restabelecimento do equilíbrio contratual passa a se 

reconfigurar.  

 Contudo, este cenário de transformações, longe de vir ocorrendo de forma 

sistematizada e uniforme, é gradativo e passa a ser percebido por cada ator de maneiras 

diferenciadas.  

 De um lado, parte da doutrina permanece apegada a antigos conceitos e 

paradigmas para explicar a forma pela qual o instituto do equilíbrio econômico-financeiro 

se manifesta nos contratos de concessão de serviços públicos, sem considerar a 

complexidade da qual o tema do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de 

serviços públicos se reveste nos dias de hoje. De outro, há também aqueles que incorporam 

à teorização sobre equilíbrio econômico-financeiro novos elementos, decorrentes da 

análise da praxe contratual e regulatória aplicável, o que, por vezes, ocorre de forma 

acrítica, sem considerar o direito positivo em vigor. 

 Essa circunstância tem tornado atribulado o estudo e a aplicação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro nas concessões na atualidade. 
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 Nesse cenário, é preciso atentar para suas transformações e propor uma 

sistematização teórica que dialogue com a realidade prática instaurada, balizada pelo 

direito positivo vigente. Esse será o principal objetivo desta dissertação.
7
 

 Para isso, entendo necessário situar o tema do equilíbrio econômico-financeiro das 

concessões na ordem jurídica brasileira, precisando o seu significado e finalidade, as 

figuras que com ele se relacionam, mas que com ele não se confundem, e, também, o 

regime jurídico a ele aplicável, de forma que se possa compreender o campo relegado para 

a autonomia contratual e para a regulação e, por conseguinte, os impactos decorrentes das 

recentes transformações nos elementos dele integrantes. 

 Por meio deste percurso, identifico aquilo que, no meu entender, é a atual 

conformação jurídica da noção de equilíbrio econômico-financeiro nestes contratos e, 

acima de tudo, aponto a aderência da praxe que vem sendo consolidada ao ordenamento 

jurídico brasileiro, bem como os limites e cautelas a serem considerados.  

Os capítulos seguintes a esta Introdução são segregados em 3 (três) Partes.  

Na primeira delas, apresento considerações teóricas acerca da noção jurídica de 

equilíbrio econômico-financeiro nas concessões à luz da teoria geral dos contratos e das 

disposições constitucionais e legais em vigor (Parte I).  

Para isso, busco demonstrar que, apesar das suas raízes históricas bastante 

singulares, devido à evolução na compreensão dos princípios integrantes da teoria geral 

dos contratos, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões deve ser 

situada ao lado de outras figuras que lhe são correlatas – mas que com ele não se 

confundem –, e que, em última análise, perseguem os mesmos objetivos: a efetivação do 

princípio da justiça contratual (Capítulo 1).  

Uma vez contextualizado, do ponto de vista teórico, o equilíbrio econômico-

financeiro, exponho, a partir da análise das disposições constitucionais e legais pertinentes, 

                                                                 
7
 A escolha pelo recorte feito, de analisar o tema de forma restrita ao âmbito das concessões de serviço 

público, se justifica pelo fato de que, a meu ver, nestas relações jurídicas a noção de equilíbrio econômico-

financeiro se reveste de características próprias. Primeiro, isso se deve ao fato de que a garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro nas concessões não se volta, unicamente, à tutela dos interesses das partes 

contratantes, mas, também, do interesse de terceiros – em especial o dos usuários do serviço –, o que se 

reflete nos próprios princípios aplicáveis a estas avenças, voltados a assegurar a prestação de serviço 

adequado. Segundo, porque a própria conformação e preservação da equação econômico-financeira de tais 

avenças é revestida de maior complexidade, sendo impossível compará-las com aquelas regidas pela Lei 

Federal nº 8.666/1993. Desse modo, a dissertação voltará a sua atenção, exclusivamente, aos aspectos do 

equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão de serviços públicos. 

 Tenho por objetivo, especificamente, abordar as outorgas disciplinadas, ainda que não exclusivamente, pela 

Lei Federal nº 8.987/1995. Parece-me, contudo, que minhas conclusões podem, também, ser estendidas às 

PPPs, na modalidade patrocinada e, também, administrativa, haja vista a similitude entre a lógica 

concessória em ambos os casos.  
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as diretrizes normativas que orientam o regime jurídico a ele aplicável, as quais me levam 

a crer que, embora haja espaço para a conformação de seus aspectos a nível contratual ou 

infralegal, essa possibilidade encontra limites na lei (Capítulo 2). Trata-se de constatação 

de grande relevância, pois a evolução dos contornos do equilíbrio econômico-financeiro 

deve respeitar as balizas normativas em vigor. A existência de limites, contudo, não 

significa que a justiça contratual não possa ser buscada por outros mecanismos. Ao 

contrário. As limitações legais impostas para a flexibilização na conformação da garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro devem ser respeitadas, porém existem outros 

instrumentos, ao lado dele, que podem – e devem – ser utilizados a fim de que os mesmos 

desideratos sejam atingidos (ex.: renegociação amigável do contrato).
8
 

Na segunda parte da dissertação, pontuo a razão subjacente às transformações 

constatadas na forma de aplicação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro nas 

concessões e o contexto em que se estão inseridas. 

Para isso, identifico os principais aspectos críticos derivados da aplicação da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões brasileiras, em sua roupagem 

tradicional (Capítulo 3), e os fatores que, a meu ver, contribuíram para a implementação de 

modificações em sua operacionalização nas relações concessórias (Capítulo 4). 

Na terceira parte, detalho a conformação atual do equilíbrio econômico-financeiro 

nas concessões e as cautelas que devem ser consideradas na compreensão da figura, nos 

dias de hoje, a fim de que sua utilização não ocorra de forma contrária ao direito positivo 

brasileiro – e, portanto, aos limites enfatizados ao longo da primeira parte do trabalho.  

A análise das transformações é segregada de acordo com o aspecto do equilíbrio 

econômico-financeiro envolvido. Do ponto de vista jurídico, o tema pode ser analisado a 

partir dos seguintes enfoques: (i) equação econômico-financeira do contrato (Capítulo 5); 

(ii) eventos causadores do desequilíbrio (Capítulo 6); (iii) procedimentos para reequilíbrio 

                                                                 
8
  É, justamente, em função da existência de tais limites, que a noção do equilíbrio econômico-financeiro nas 

concessões não pode ser ampliada, de forma desmedida, a abarcar outros instrumentos que, embora também 

aptos a efetivar o princípio da justiça contratual, não se compatibilizam com as características da garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro. Neste ponto, vale transcrever a advertência de Humberto Bergmann 

Ávila para a prática de desconsiderar as diferenças entre institutos diversos e tratá-los de forma semelhante: 

“Tratar fenômenos diversos empregando um só termo dificulta a interpretação e a aplicação do Direito, 

impede a fundamentação (intersubjetiva) baseada em critérios racionais, limita a possibilidade de controle 

das decisões. Quanto mais consistentes forem as definições de categorias utilizadas na interpretação e na 

aplicação do Direito, mais se ganhará em certeza e segurança jurídica. Finalidades essas, aliás, instituídas 

pelo próprio ordenamento jurídico brasileiro, e que não podem ser, simplesmente, ignoradas. Isso sem falar 

que um sistema jurídico é tanto mais coerente quanto mais específicas forem as conexões entre os seus 

elementos, maior o número de conceitos gerais que possam explica-lo e maior o número de casos que 

abranger. Um caminho sem fim, e a ser insistentemente trilhado” (A distinção entre princípios e regras e a 

redefinição do dever de proporcionalidade, 1999, p. 178- 179). 
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do contrato (Capítulo 7); e, por fim, (iv) mecanismos para restabelecer o equilíbrio 

rompido (Capítulo 8).
9
 

No tocante à equação econômico-financeira, a preocupação tem sido a de 

aperfeiçoar as regras que tutelam, de um lado, sua manutenção ao longo da execução 

contratual e, de outro, sua flexibilização quando a conjuntura econômica assim o justificar. 

Por muitos anos, a manutenção da equação econômico-financeira foi buscada pelos 

contratos por meio da inserção de fórmulas ou critérios de reajuste destinados, 

essencialmente, a neutralizar os efeitos da inflação e, em alguns casos, a fazer face à 

variação dos custos incorridos pelo concessionário na prestação dos serviços. Atualmente, 

o tema ganha relevo, pois os contratos passam a considerar elementos adicionais, como, 

por exemplo, ganhos de produtividade e eficiência do concessionário, que buscam permitir 

que a justiça contratual seja mantida, de forma permanente, considerando-se não somente 

os interesses patrimoniais dos concessionários, mas, também, dos usuários do serviço ou 

da Administração Pública, nos casos em que ela efetua pagamentos ao concessionário. 

Além disso, vêm sendo reconhecido o caráter flexível do sinalagma econômico-financeiro, 

para que se possa incorporar às concessões um modelo dinâmico de equilíbrio econômico-

financeiro, por meio do qual a equação econômico-financeira seja naturalmente maleável, 

durante a execução do contrato, a fim de que possa se adequar à realidade econômica de 

cada momento. 

Em relação aos eventos causadores do desequilíbrio contratual, como já 

mencionado, constatou-se, com os anos, que a aplicação de conceitos jurídicos 

indeterminados, que descrevem situações gerais e abstratas que autorizam o reequilíbrio 

dos contratos, apresenta problemas. Por essa razão, passa-se, na modelagem contratual, a 

se a reduzir o espectro de tais conceitos a partir, por exemplo, da repartição objetiva de 

riscos entre as partes. A ideia é que a parte responsável pela materialização de determinado 

risco atue de forma a prevenir a sua ocorrência. Caso isso não seja possível, caberá a ela 

arcar com os efeitos derivados da sua materialização, o que evita a utilização da via 

contenciosa a fim de dirimir impasses desta natureza. Dessa forma, ao alocar 

contratualmente entre as partes os riscos que possam ser previamente identificados e 

                                                                 
9
 Outro enfoque possível de análise do tema do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões é aquele que 

considera as metodologias de matemática financeira que podem ser utilizadas para calcular o montante do 

desequilíbrio e, por conseguinte, apurar o quantum a ser reequilibrado. Embora se trate de temática da mais 

alta relevância para a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, por se tratar de questão 

imiscuída nas ciências econômicas, não abordo as controvérsias e peculiaridades inerentes às diferentes 

metodologias que, em concreto, são utilizadas, embora o presente trabalho possa fornecer subsídios 

jurídicos para discussões travadas em outras searas. 
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dimensionados, tais eventos de ocorrência incerta passam a ser tutelados contratualmente 

e, dessa forma, devem ser excluídos do conceito de álea extraordinária, reduzindo o 

espectro da garantia do equilíbrio econômico-financeiro em seu aspecto remediativo.  

Quanto aos procedimentos a serem utilizados para reequilibrar os contratos, houve 

significativo avanço legislativo e da praxe contratual. A hegemonia do Poder Judiciário 

para a resolução de conflitos cede espaço à utilização de outras vias procedimentais. De 

um lado, a autocomposição passa a ser encarada como meio apto a solucionar 

controvérsias surgidas em meio à execução de contratos administrativos. De outro, 

instrumentos de heterocomposição, alternativos à utilização da jurisdição estatal, têm sido 

aceitos e aperfeiçoados, sendo possível sua utilização para resolver conflitos relacionados à 

efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

Por fim, no que se refere aos mecanismos aptos a restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro nas hipóteses de desequilíbrio ocasionado por eventos 

supervenientes, os contratos e, também, os regulamentos infralegais passam a dedicar 

atenção à explicitação dos instrumentos aptos a serem manejados para que o reequilíbrio 

seja efetivado.  

Tais elementos, conjuntamente, definem os próprios contornos jurídicos da noção 

de equilíbrio econômico-financeiro. 

As transformações sucintamente mencionadas acima são analisadas, nos capítulos 

que integram a terceira parte deste trabalho, com maior detença, à luz do direito positivo. 

Meu intuito é o de testar sua aderência ao ordenamento jurídico brasileiro e identificar os 

aspectos críticos decorrentes da sua aplicação.  

Por fim, na conclusão, sintetizo as constatações obtidas ao longo de todo o 

caminho percorrido. Com isso, aponto as principais modificações introduzidas nos últimos 

anos no âmbito dos contratos de concessão e estabelecidas pela normatização infralegal a 

eles aplicável, de forma a delinear a atual conformação do equilíbrio econômico-financeiro 

e, também, as cautelas na interpretação das novas figuras. 
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PARTE I – A GARANTIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
 

A fim de fixar as premissas consideradas para a análise dos atuais contornos da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões, por meio dos capítulos 

integrantes desta Parte I, caracterizo, do ponto de vista teórico, o equilíbrio econômico-

financeiro nas concessões.  

Para isso, trago panorama sobre suas origens, situando-o no âmbito da teoria geral 

dos contratos atual (Capítulo 1). Com base nessas considerações, busco demonstrar que a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro de concessões possui conteúdo preciso no 

ordenamento jurídico brasileiro. Por meio dela, tem-se importante instrumento a ser 

manejado, em concreto, diante de casos específicos, para a efetivação do postulado da 

justiça contratual – o que não impede que essa seja concretizada por outros instrumentos.  

Feita esta contextualização, descrevo as normas legais que estabelecem os 

contornos da garantia do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões previstas no 

direito positivo brasileiro em vigor (Capítulo 2). É a partir da identificação do regime 

jurídico aplicável que avalio a legalidade, ou não, das praxes que vêm sendo estabelecidas, 

nos últimos anos, em relação ao equilíbrio econômico-financeiro das concessões. 
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZAÇÃO TEÓRICA DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

1.1. RAÍZES DA NOÇÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA CONCESSÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO NO BRASIL 

 

A garantia do equilíbrio econômico-financeiro constitui, no âmbito das concessões 

de serviços públicos, um dos principais – e, talvez, o mais antigo – instrumento 

vocacionado à preservação da justiça contratual, isto é, a manutenção da relação de 

equivalência material entre direitos e obrigações. Por meio dela, não se tutela, com 

exclusividade, o interesse de alguma das partes do contrato de concessão (concessionário 

ou poder concedente ou usuários), mas sim a higidez da equação econômico-financeira do 

contrato, o que, em última análise, se presta a assegurar a próprio sucesso da execução do 

objeto contratual.
10

 

A sua qualificação como “garantia” decorre do fato de que, uma vez preenchidos os 

requisitos que autorizam sua aplicação, surge, para a parte prejudicada,
11

 o direito 

subjetivo de obter a restauração do equilíbrio rompido.
12

 Ou seja: não se trata de noção 

jurídica desprovida de sentido concreto, mas, sim, de instrumento capaz de assegurar, 

                                                                 
10

 Trata-se, portanto, de instrumento de suma importância, notadamente no âmbito das concessões, que têm 

por objetivo não a mera satisfação dos interesses das partes, mas o desenvolvimento de atividades capazes 

de beneficiar a coletividade. 
11

A configuração do equilíbrio econômico-financeiro como direito de quem quer que seja – concessionário, 

usuário ou poder concedente – dependerá do fator de desequilíbrio encarnado no caso concreto (Fernando 

Dias Menezes de Almeida, Contrato administrativo, 2012, p. 219). E isso pois o desequilíbrio, seja em 

desfavor do usuário, seja do concessionário ou do poder concedente, poderá culminar na inviabilização da 

própria continuidade da prestação do serviço pela inviabilidade na sua prestação, pela própria falência do 

concessionário ou pela inviabilidade de fruição, como decorrência de seu preço exorbitante. 
12

É usual, na doutrina, a diferenciação entre direitos e garantias quando se trata da tutela conferida pela 

Constituição Federal aos direitos fundamentais, que, expressamente, no Título II, alude a existência de 

“direitos e garantias fundamentais”. Como a própria Constituição Federal não esclareceu a diferença entre 

ambos, coube à doutrina esboçar a nota distintiva entre ambos os conceitos (José Afonso da Silva, Curso de 

direito constitucional positivo, 2010, p. 186). De um modo geral, a singularidade das garantias, se 

comparadas aos direitos, reside no fato de possuírem caráter assecuratório, que “asseguram ao indivíduo a 

possibilidade de exigir dos Poderes Públicos o respeito ao direito que instrumentalizam” (Gilmar Ferreira 

Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional, 2012, p. 193). Fazem elas surgir, 

portanto, em favor dos indivíduos, “um direito subjetivo público, que o Estado haverá de acatar e garantir”, 

no caso das garantias fundamentais (Carlos Ari Sundfeld, Fundamentos de direito público, 2007, p. 48). 

Esta característica, a meu ver, também se encontra presente na garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

Isso porque, longe de estatuir, em termos genéricos, apenas que há um direito ao equilíbrio econômico-

financeiro, o legislador, conforme demonstrarei no Capítulo 2, estabeleceu – e determina que os contratos 

estabeleçam – os critérios que devem ser utilizados para que tal postulado possa se revestir de caráter 

assecuratório. Uma vez atendidos os pressupostos para a sua invocação, pode a parte prejudicada se valer 

das vias disponíveis, administrativas ou judiciais, a fim de que seja restaurado o equilíbrio econômico-

financeiro rompido. 
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concretamente, a efetivação de um direito que pode ora beneficiar o concessionário, ora o 

próprio poder concedente, ora os próprios utentes dos serviços. 

A aplicação desta garantia opera, durante a fase contratual, em caráter preventivo 

ou remediativo. 

A atuação preventiva é verificada nos casos em que, por meio da aplicação de 

critérios ou fórmulas determinadas, previstos no próprio contrato, almeja-se a manutenção 

da equação econômico-financeira do contrato. Presume-se que, com a periódica aplicação 

de tais critérios ou fórmulas, a equivalência material das prestações será mantida incólume 

no decorrer da execução contratual. É o que ocorre, exemplificativamente, na hipótese de 

aplicação de índices de reajuste destinados a neutralizar os efeitos decorrentes da inflação.  

Por seu turno, a remediativa ocorre nas hipóteses em que o sinalagma econômico-

financeiro do contrato for rompido em decorrência da materialização de determinados 

eventos supervenientes, que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, a 

fim de que seja restabelecida a relação de equivalência material anterior. 

Em ambos os casos, busca-se, em última análise, permitir a continuidade da 

prestação dos serviços. 

Apesar de a finalidade do equilíbrio econômico-financeiro não residir na proteção 

exclusiva dos interesses do concessionário e, também, poder se operacionalizar, em 

concreto, de modo preventivo ou remediativo, essa abordagem teórica nem sempre esteve 

presente, de maneira clara, na doutrina brasileira.  

Historicamente, foi dada maior ênfase, por parcela significativa da doutrina 

brasileira, à vocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro para a tutela de 

interesses do concessionário no campo da remediação
13

 dos impactos derivados do 

rompimento do sinalagma contratual, notadamente em uma situação específica: aquelas 

                                                                 
13

 Embora a maior parte da doutrina influente brasileira tenha, tratando sobre a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro, se dedicado, com maior atenção, na vocação deste instituto para promover o 

reequilíbrio dos contratos, Caio Tácito, ao analisar o tema em sua tese, na década de 1960, para o concurso 

para professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, expôs 

medidas que, na sua visão, se prestariam a assegurar a manutenção da estabilidade financeira dos 

concessionários, sendo uma “forma de equilíbrio financeiro”. Trata-se, segundo este autor, da “garantia de 

juros nas concessões ferroviárias, a princípio na taxa de 5% (Lei nº 641, de 26-6-1852), mais tarde elevada 

a 7% (Lei nº 2.450, de 24-9-1873), ou a taxa-ouro sobre a importação e a exportação para garantia de juros 

mínimos nas concessões portuárias, tinham a finalidade de assegurar a estabilidade financeira dos 

concessionários, com a participação do Estado no risco de exploração do serviço. O art. 142 da 

Constituição de 1934 extingui essa forma de equilíbrio financeiro” (O equilíbrio financeiro nas concessões 

de serviços públicos, 1997, p. 234). 

O tema da previsão de cláusula-ouro foi abordado por outros doutrinadores, contudo, diferentemente do que 

se verifica na obra de Caio Tácito, não há uma clara correlação entre este tema e a noção de equilíbrio 

econômico-financeiro (neste sentido, cf. Themístocles Brandão Cavalcanti, Instituições de direito 

administrativo brasileiro, vol. II, 1938, p. 365 e ss.). 
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em que os interesses patrimoniais do concessionário eram afetados em virtude do 

exercício da prerrogativa de alteração unilateral pelo Poder Concedente.
14

   

A ampla associação do equilíbrio econômico-financeiro à necessidade de proteção 

dos interesses do concessionário na hipótese de alterações unilaterais decorre, a meu ver, 

do fato de que, à época em que esta garantia foi concebida, no início do século XX, vigia 

um modelo de Administração Pública autoritária, em que o paradigma de atuação do 

Estado, no âmbito das relações contratuais, era fortemente marcado pelo exercício dos 

denominados poderes exorbitantes. A teorização acerca do equilíbrio econômico-

financeiro foi construída justamente neste contexto e, talvez por esse motivo, parte 

significativa da doutrina tenha acabado por enfatizar seu viés de proteção aos interesses 

patrimoniais do contratado ante o exercício da prerrogativa de instabilização do vínculo 

contratual conferida à Administração Pública. 

Tamanha foi a aceitação da tese de que o equilíbrio econômico-financeiro 

constitui um direito dos concessionários, decorrente da realização de alterações unilaterais 

pela Administração Pública, que importantes autores o encaram como algo alheio à 

satisfação dos interesses dos usuários ou da própria Administração Pública, tratando-se de 

elemento voltado à garantia exclusiva dos interesses do concessionário.
15

 Francisco 

Campos, na década de 1950, sustentou que:  

                                                                 
14

É de se notar que, ainda que a doutrina influente costumasse reconhecer, a possibilidade de aplicação da 

garantia diante da ocorrência de outros eventos supervenientes – além dos casos de alteração unilateral dos 

contratos –, isso se dava com menor ênfase e, em alguns casos, sequer havia uma correlação clara entre as 

outras hipóteses e a noção de equilíbrio econômico-financeiro.  

A título exemplificativo, Hely Lopes Meirelles, embora reconhecesse a proteção conferida pelo direito 

administrativo diante da ocorrência de variados eventos supervenientes, entendia existir diferenciação entre 

equilíbrio financeiro e as figuras do fato do príncipe, teoria da imprevisão e revisão de preços contratuais, 

ressaltando-se a vocação do equilíbrio financeiro para a proteção de direitos do contratado nos casos de 

alteração unilateral. De acordo com este autor: “o fato do príncipe se caracteriza por um ato geral de 

autoridade que venha, reflexamente, a desequilibrar a economia do contrato; a teoria da imprevisão é 

aplicável quando sobrevém um fato não provocado por qualquer autoridade, que altera profundamente as 

condições de execução do contrato, tornando-o inexequível sem a ruína de uma das partes, o equilíbrio 

financeiro exige a sua manutenção quando a Administração contratante altera unilateralmente o contrato 

por interesse público; a revisão de preços contratuais se opera quando as partes convencionam previamente 

o reajustamento periódico no contrato inicial. São quatro situações diferentes que possibilitam majorações 

de preços, mas por motivos diversos” (grifos meus) (Licitação e contrato administrativo, 1973, p. 200). 
15

Inclusive, por vezes, identifica-se confusão feita, por obras doutrinárias consideradas referência no tema, 

entre equilíbrio do contrato com o equilíbrio da própria empresa concessionária. Neste sentido, é 

representativa a lição de José Horácio Meirelles Teixeira, que, em meados da década de 1950, escreveu: 

“Essa doutrina, da quase unanimidade dos autores, que vem conciliar, perfeitamente, os interêsses do 

público – que exige serviços de acordo com suas necessidades, com seus interesses e com os progressos da 

técnica – com o interesse do concessionário, que se resume, em última análise, não em oferecer êste ou 

aquêle tipo de serviço, nestas ou naquelas condições, mas em ter assegurada a realização da equação 

financeira do contrato, isto é, em obter o lucro que lhe foi prometido (...).  Daí, sem dúvida, a exata 

afirmação de Philippe Comte, que sintetiza o pensamento atualmente dominante, em doutrina como na 

jurisprudência, de que ‘o único direito propriamente contratual do concessionário é o direito ao equilíbrio 

financeiro da empresa” (grifos meus) (Pareceres, Revista de Direito Administrativo – RDA, 1957, p. 420). 



30 

 

“[o] ato de concessão tem por pressuposto, uma vez que a colaboração do 

particular é voluntária e não obrigatória, uma reciprocidade ou 

bilateralidade de prestações: o concessionário se obriga a prestar o 

serviço, mediante a remuneração estipulada e o concedente se obriga a 

respeitar, durante o prazo convencionado, a equação financeira do 

contrato, ou a correspondência entre os encargos do concessionário e a 

sua remuneração, nos termos do convênio entre ambos concluído. (...) Se 

ao Estado é lícito alterar, em qualquer momento, por ato unilateral, tudo 

quanto se refira às condições do serviço, ao seu regime, à sua 

organização, ao seu funcionamento, às exigências criadas ao 

concessionário, no ato da concessão, no interesse do serviço público 

concedido, não poderá, porém, alterar a relação entre os têrmos da 

equação econômica ou financeira, nem agravar os encargos ou as 

obrigações do concessionário, sem, de acordo com êle, reajustar, na 

medida dos novos ônus criados ao concessionário, os têrmos em que foi 

estipulada a remuneração” (grifos meus).
16

 

Embora existissem elementos para que se chegasse à conclusão de que o 

equilíbrio econômico-financeiro deveria ter o objetivo de assegurar a hígida execução do 

objeto contratual a partir da manutenção da relação de equivalência material entre os 

direitos e obrigações de ambas as partes – como, por exemplo, a própria jurisprudência do 

Conselho de Estado francês,
17

 que inspirou doutrinadores brasileiros na teorização sobre o 

                                                                 
16

 Francisco Campos, Direito administrativo, v. I, 1958, p. 81. 
17

 Em 11 de março de 1910, o Conselho de Estado francês, ao apreciar conflito envolvendo a Compagnie 

générale française des tramways, admitiu, ao que se diz, pela primeira vez, a possibilidade de modificação 

unilateral dos contratos de concessão de serviço público, desde que assegurada a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato em favor do concessionário. Esse caso constitui um marco histórico, já 

que, além de consagrar a tese do equilíbrio econômico-financeiro, promoveu reversão na jurisprudência da 

própria Corte, que, até então, sinalizava que o Poder Concedente devia obediência estrita aos termos do 

contrato (nesse sentido, cf. aresto de 23 de janeiro de 1903, envolvendo a Chemin de fer économique du 

Nord). 

Embora o primeiro precedente sobre o tema do equilíbrio econômico-financeiro tenha envolvido o 

exercício do poder de modificação unilateral pelo Estado, com o passar dos anos, o Conselho do Estado, 

apreciando casos com particularidades distintas, manifestou-se acerca de outras situações aptas a culminar 

na invocação da noção de equilíbrio contratual. Isso ocorreu, a título exemplificativo, em 30 de março de 

1916, no aresto envolvendo a Compagnie Générale d’Éclairage de Bordeaux, em que o tribunal 

administrativo francês firmou entendimento no sentido da possibilidade de recomposição do equilíbrio 

contratual diante de eventos imprevisíveis, para cuja ocorrência não tenham concorrido as partes, 

considerados como tais aqueles que fossem anormais, imprevisíveis e intoleráveis. Nesse precedente, fica 

clara a intenção do Conselho de Estado de assegurar, na hipótese de eventos reconduzíveis à teoria da 

imprevisão, a preservação do pacto, de forma a garantir a continuidade da prestação dos serviços.  

Seja no precedente de 1910, seja no de 1916, verifica-se que o que está por trás é a necessidade de 

assegurar a continuidade dos serviços, dada a sua relevância para a coletividade, o que se presume que 

possa ocorrer a partir da preservação do sinalagma contratual. Esse objetivo é apontado pela doutrina 

francesa. Jean Rivero, comentando o precedente em questão, coloca que: “[A] ruína do parceiro 

contratante, [...] provavelmente comprometeria a continuidade necessária da satisfação das necessidades 

públicas. A teoria da imprevisão visa assegurar essa continuidade; por meio dela compartilha-se o risco 

entre os dois contratados, a empresa pública paga ao contratante uma indenização que lhe permite continuar 

a execução” (tradução livre. No original: “[L]a ruine du cocontractant, (...), était de nature à compromettre 

la nécessaire continuité de la satisfaction des besoins publics. La théorie de l’imprévision a pour but 

d’assurer cette continuité; elle partage l’aléa entre les deux contractants, la personne publique versant, au 
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tema no Brasil –,
18

 esse aspecto não parece ter sido tão levado em consideração para a 

construção teórica da noção de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão no Brasil. Tem força, historicamente, no Brasil, a concepção teórica segundo a 

qual o equilíbrio econômico-financeiro constituiria, de um lado, um direito do contratado 

e, de outro, um dever do poder concedente, especialmente destinado a fazer face às 

prerrogativas atribuídas à Administração Pública.
19

  

Explicar, nos dias de hoje, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro a partir 

da sobredita abordagem, contudo, me parece insuficiente.  

Em primeiro lugar, porque, apesar de, tradicionalmente, a principal hipótese de 

aplicação prática da garantia do equilíbrio econômico-financeiro ter sido a tutela do 

interesse do concessionário nos casos em que eram promovidas alterações unilaterais ao 

contrato, não se pode confundir esta situação singular de aplicação concreta da garantia 

com o seu próprio modus operandi.  

Na realidade, caso a principal ou única hipótese de utilização da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro ocorresse no âmbito do exercício da prerrogativa de 

alteração unilateral pela Administração Pública, seria necessário reconhecer que o instituto 

está em extinção. Isso porque, atualmente, o paradigma de atuação do Estado brasileiro 

calcado em um modelo autoritário vem cedendo espaço para a adoção de práticas de 

gestão democrática e consensual da máquina administrativa, o que se estende para o 

                                                                                                                                                                                                  
cocontractant, une indemnité lui permettant de poursuivre l’exécution” (grifos meus) (Droit administratif, 

1980, p. 132 – 133). 
18

 A experiência francesa exerceu forte influência sobre a doutrina brasileira em relação a uma série de temas 

de direito administrativos. A respeito do tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta que “[n]ão há dúvida 

de que foi grande a influenciado direito estrangeiro na formação do direito administrativo brasileiro. 

Grande foi a influência do direito francês, do qual foram importados alguns dos institutos e princípios 

basilares do direito administrativo, como os conceitos de serviço público (...) a teoria dos contratos 

administrativos; a forma de delegação da execução do serviço público ao particular, pelo instituto da 

concessão de serviço público; e a própria ideia de que a Administração Pública se submete a um regime 

jurídico de direito público, derrogatório e exorbitante do direito comum”, grifos meus (500 anos de direito 

administrativo brasileiro, 2006, p. 18). Em semelhante sentido, Marçal Justen Filho, ao analisar as 

concessões de serviços públicos, sustenta que: “[o] direito francês merece especial atenção porque, como 

visto, as concepções fundamentais acerca de contrato administrativo, vigentes entre nós, foram herdadas da 

experiência francesa” (Teoria geral das concessões de serviço público, 2003, p. 79).  
19

 Essa lição foi ensinada pelos administrativistas brasileiros pelas gerações que se seguiram. A título 

exemplificativo, Hely Lopes Meirelles, em escritos da década de 1970, cujo teor foi repetido pelas décadas 

seguintes em seus manuais de direito administrativo, sustentava que o equilíbrio econômico-financeiro 

seria um direito do particular contratado para fazer face às prerrogativas atribuídas ao Estado (Licitação e 

contrato administrativo, 1973, p. 195). Já na década de 1990, já sob a vigência da CF/88, Benedicto Porto 

Neto também demonstrou enxergar no equilíbrio econômico-financeiro um direito do contratado 

(Concessão de serviço público no regime da Lei n. 8.987/95: conceitos e princípios, 1998, p. 97). 
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campo da execução dos contratos de concessão.
20

 Diante disso, o uso do poder de 

modificação unilateral de contratos pelo Estado vem, gradativamente, sendo substituído 

por formas de atuação dialogadas com a iniciativa privada. Em vista dessa nova 

conjuntura, surgem vozes, inclusive, na defesa da restrição ao exercício de alterações 

unilaterais em contratos de concessão, por parte do Estado – algo que, na época em que a 

verticalidade marcava a forma de atuação do Estado brasileiro, seria impensável.
21

 

Essa circunstância, longe de tornar menos relevante a proteção ao equilíbrio 

econômico-financeiro das concessões, impõe que, do ponto de vista teórico, a 

compreensão dessa noção ocorra à luz do ordenamento jurídico brasileiro atual.  

Segundo, na atual conjuntura jurídica, é necessário enfatizar a vocação da garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro para prevenir o rompimento do sinalagma contratual 

e, portanto, não somente para remediar desequilíbrios derivados de eventos 

supervenientes que autorizam o seu restabelecimento. Apenas por meio da consideração 

deste duplo viés protetivo da garantia torna-se possível conferir solução adequada para 

assegurar a hígida execução dos contratos de concessão, de forma a preservar a 

equivalência material das prestações. Isso porque tais contratos, por possuírem, em regra, 

longo prazo de execução, estão sujeitos a circunstâncias de execução cambiantes, que 

envolvem modificações no cenário político nacional, econômico e social e, também, das 

próprias tecnologias envolvidas na prestação dos serviços. Esta circunstância, somada à 

insuficiência de uma proteção meramente a posteriori, tem levado ao aperfeiçoamento das 

                                                                 
20

 Como aponta Floriano de Azevedo Marques Neto, “a hodierna concessão se converteu em um instrumento 

consensual de articulação de interesses entre o Poder Público e diversos polos de interesses de particulares 

com vistas a disciplinar (...) múltiplos, complexos e diversificados direitos” (Concessões, 2015, p. 384). 
21

 Para Kleber Luiz Zanchim, não se deve admitir, para concessões e Parcerias Público-Privadas, que a lei 

autorize a aplicação automática de cláusulas exorbitantes. Isso apenas seria admissível, para o autor, se o 

contrato regrasse, com exatidão, o seu exercício e a depender da formatação econômica da concessão – 

apenas sendo adequado o seu exercício na hipótese de boa parte das áleas terem sido assumidas pelo 

Estado. Nos dizeres deste autor, “(...) pode-se questionar se os ajustes não regulados pela Lei n. 8.666/93 

têm realmente cláusulas exorbitantes. Nas concessões, o poder da Administração Pública de alterar as 

avenças deve estar especificamente contratualizado, não correspondendo a uma simples prerrogativa geral 

advinda da lei. Aproxima-se de um direito potestativo dos contratos privados, e está sujeito a condições 

objetivas de exercício. Tem, pois, pouco de extraordinário, ainda que as alterações possam ser decididas 

unilateralmente pela Administração. Como o regime das mudanças deve estar previsto no próprio contrato, 

a situação assemelha-se a uma anuência prévia do privado em relação a elas, amparada na garantia de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Aliás, é precisamente a formatação econômica dos 

contratos que justifica a existência ou não das ‘cláusulas exorbitantes’” (Contratos de parceria público-

privada (PPP): risco e incerteza, 2012, p. 78-79). 

Posicionamento semelhante é adotado por Gustavo F. Dias Reisdorfer, que entende que, no âmbito das 

concessões, diante da inexistência de “contornos legais precisos à disciplina das alterações contratuais” e da 

previsão legal de que o contrato deve dispor sobre alterações e expansões futuras (art. 18, VII), “o exercício 

do jus variandi permanece atrelado às competências de regulamentação do serviço concedido” (Contratos 

administrativos – Considerações sobre o regime contratual administrativo e a aplicação das competências 

exorbitantes, set. 2014/ fev. 2015, p. 116).  
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regras contratuais destinadas a assegurar a preservação do sinalagma contratual original e 

a reduzir o espectro das áleas extraordinárias, o que, diante da complexidade dessas 

avenças e da sua natural incompletude, não elide, em completo, a possibilidade de 

invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro com o objetivo de restabelecer o 

sinalagma rompido diante de situações excepcionais. 

Em resumo, tradicionalmente, por várias gerações, administrativistas brasileiros, 

ao tratar genericamente da noção de equilíbrio econômico-financeiro, reproduziram a 

ideia de que se trata de uma garantia do concessionário utilizada, especialmente, para fazer 

face ao poder de modificação unilateral detido pela Administração Pública contratante. 

Embora não se trate de visão totalmente equivocada, ela enxerga apenas parte da questão. 

A ideia de equilíbrio econômico-financeiro possui conteúdo mais amplo e, no caso das 

concessões de serviços públicos, conta com particularidades que conferem complexidade 

e singularidade ímpar a esse instituto.  

Dessa forma, entendo que a proteção conferida pela garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro deve ser encarada como instrumento voltado à efetivação da justiça 

contratual.
22

 Trata-se de ferramenta apta a preservar ou restabelecer, em determinadas 

circunstâncias, a relação de equivalência material entre encargos e vantagens previstos 

contratualmente, sendo imprescindível a existência desta garantia, notadamente em função 

da relevância dos interesses envolvidos nas concessões de serviços públicos. 

Por meio da adoção desta abordagem, torna-se possível situar o tema do equilíbrio 

econômico-financeiro das concessões no âmbito da teoria geral dos contratos.   

 

1.2. O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

 

                                                                 
22

 Dessa forma, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro poderá, em concreto, ser invocada para 

proteger os interesses do concessionário, do poder concedente ou dos usuários dos serviços.  

Vale destacar que o fato de, em determinadas circunstâncias, o próprio poder concedente possuir o direito 

ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não representa uma defesa à verticalidade nas 

relações contratuais, ou seja, à manifestação de autoridade do poder concedente no âmbito do contrato, mas 

justamente o oposto. A mudança da forma de atuação da administração pública – menos marcada pela 

autoridade e mais pautada pelo diálogo e consenso –, faz com que a concepção de que a Administração 

Pública contratante, quando celebra contrato, atua como autoridade cede espaço à ideia de que ela, nestas 

circunstâncias, assume a posição de parte no contrato. Tal circunstância permite encarar com naturalidade a 

possibilidade de o poder concedente invocar a garantia do equilíbrio econômico-financeiro em seu favor. 

Por se tratar de parte contratual, a Administração Pública encabeça não somente direitos (ou poderes), mas, 

também, obrigações, cujo atendimento poderá estar sujeito a uma série de eventos extraordinários, ao longo 

do tempo, que, caso fora de seu controle e excessivamente danosos, poderão ensejar o reequilíbrio do 

ajuste.  
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As construções doutrinárias brasileiras em torno do tema do equilíbrio 

econômico-financeiro no contrato de concessão tiveram início nas primeiras décadas do 

século XX. Por meio desta garantia, tornava-se possível a modificação do contrato, a fim 

de restabelecer a relação de equivalência anterior diante da ocorrência de circunstâncias 

externas ao contrato. Esta situação seria, à época, impensável para os contratos regidos 

pelo direito privado, cuja codificação, estabelecida pelo CC/1916, fortemente inspirada em 

ideais liberalistas, enaltecia o princípio da autonomia da vontade e o respeito ao pactuado.  

Dessa forma, por muitos anos, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, que 

acabava por relativizar a máxima do pacta sunt servanda tal como entendida pelos 

civilistas,
23

 foi encarada como uma singularidade dos contratos administrativos, sem 

equivalente no direito civil.
24

  

A efetivação da justiça contratual, nas relações privadas, seria atendida na exata 

medida em que as partes, pautadas pela autonomia da vontade, se coobrigassem no âmbito 

                                                                 
23

 Exerce influência sobre o pensamento de parte dos doutrinadores administrativistas brasileiros a ideia 

segundo a qual a noção de pacta sunt servanda nos contratos administrativos coincide com a própria 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro, já que, uma vez restabelecida a relação original de 

equivalência do contrato após a ocorrência de eventos externos, o pactuado terá sido mantido incólume. 

Costuma-se dizer que o contrato administrativo é integrado por cláusulas econômicas e regulamentares, 

podendo estas serem livremente alteradas, contanto que a relação de equivalência consubstanciada nas 

cláusulas econômicas seja restabelecida, hipótese em que será considerado preservado o sinalagma.  

Para os civilistas, diferentemente, pacta sunt servanda e equilíbrio contratual são noções distintas, tendo o 

princípio do equilíbrio contratual surgido para atenuar a rigidez da máxima do pacta sunt servanda. Com 

enfoque aos contornos conferidos pelo CC/2002 ao tema, Andrea Cristina Zanetti coloca que: “(...) sendo 

certo que o princípio do equilíbrio contratual comporta a revisão ou a resolução do contrato em 

determinadas situações, torna-se inexorável a conclusão de que sua aplicação acaba por relativizar o 

princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), situação semelhante ao que ocorre entre 

o princípio da autonomia e a função social do contrato (...). O objetivo do princípio do equilíbrio contratual 

(...) é realizar e manter o equilíbrio real de direitos e deveres durante toda a dinâmica do contrato, seja para 

manter o equilíbrio estabelecido no início da tratativa, ou para restaurá-lo, nos casos de onerosidade 

excessiva; ou, ainda, instaurá-lo quando inexistente, como nas hipóteses de lesão contratual. Nesta visão, o 

princípio da obrigatoriedade deve se conciliar com a ideia de proporcionalidade e razoabilidade na 

distribuição de deveres e direitos entre os contratantes” (grifos meus) (Princípio do equilíbrio contratual, 

2012, p. 119). 
24

 Essa situação também esteve presente no âmbito do direito francês. Embora a jurisprudência do Conselho 

de Estado reconhecesse a possibilidade de modificação de contratos públicos – como é o caso dos de 

concessão –, diante da superveniência de eventos extracontratuais que impactassem significativamente sua 

execução, a fim de assegurar a continuidade da sua execução, o mesmo não ocorria em relação aos 

contratos de direito privado, que, uma vez que norteados por ideias liberais, estavam submetidos à máxima 

do pacta sunt servanda, sem espaço para a invocação da cláusula rebus sic stantibus.  

Na década de 1940, Arnoldo Medeiros da Fonseca destacou a divergência do entendimento jurisprudencial 

quanto à aplicação da teoria da imprevisão aos contratos de direito público e privado na França, apontando 

que, ao apreciar contratos de direito privado: “a jurisprudência francesa resistiu aos esforços benevolentes 

da doutrina, mantendo invariavelmente a exigência da impossibilidade absoluta de executar como condição 

indispensável para liberação do devedor. Mesmo durante a guerra, não se atenuou o rigor desses princípios. 

(...) Foi por isso necessária a intervenção do legislador pela Lei Failliot, de 21 de janeiro de 1918, para que 

os tribunais se sentissem autorizados a atender às situações excepcionais criadas pela guerra de 1914. (...) 

Contrastando, entretanto, com o rigor da Côrte de Cassação, o Conselho de Estado francês tem acolhido 

francamente a noção de imprevisão, para permitir, numa interpretação liberal, a revisão dos contratos 

administrativos por tal fundamento” (Caso fortuito e teoria da imprevisão, 1943, p. 254-255). 
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de determinada relação contratual. Vigorava, portanto, no direito civil, o postulado da 

justiça formal,
25

 diferentemente do que se verificava no âmbito do direto administrativo, 

onde o foco das preocupações se dava, principalmente, com a preservação da relação de 

equivalência material das prestações no decorrer da execução contratual e, portanto, com a 

justiça substancial.
26

  

Sendo assim, ainda que a justiça contratual decorresse, nas relações regidas pelo 

direito privado, do exercício da autonomia privada, a teoria geral dos contratos, por muitos 

anos, deixou de elencar, em meio aos seus princípios fundamentais, o postulado da justiça 

contratual. Como se depreende das colocações de Fernando Noronha: 

“O fato de, tradicionalmente (ou melhor, desde o século XIX), não ser 

dedicada análise nenhuma específica ao princípio da justiça contratual 

não quer dizer que a justiça não estivesse presente nas preocupações dos 

juristas, ou quando não dos juristas positivistas, que fosse descuidada 

pelos filósofos do direito e pelos legisladores. É que esse era também o 

tempo, como frisamos em capítulo anterior, em que se afirmava que a 

justiça resultava necessariamente do livre jogo da ‘autonomia da vontade’ 

e que ‘quem diz contratual diz justo’”.
27

 

Essa realidade passa a ser alterada gradativamente. A mera proteção à autonomia 

da vontade e ao pacta sunt servanda conduzia, não raro, a situações espoliativas nas 

relações privadas.  

Esse cenário fez surgir, perante os civilistas, discussão sobre a aplicabilidade, ou 

não, da teoria da imprevisão no ordenamento brasileiro. O reconhecimento quanto à sua 

aplicabilidade, contudo, parecia se dar de forma isolada, na doutrina e em julgados 

esparsos. Como nota Otavio Luiz Rodrigues Junior, “[o] certo é que, na vigência do 

Código Civil de 1916, inexistente a teoria em seus dispositivos, observou-se notável 

tendência jurisprudencial no sentido de rejeitá-la”.
28

 

                                                                 
25

 Como coloca Ana Paula Parra Leite, “para o ideal liberalista, a justiça contratual era formal (...). Conforme 

citado, a vontade era considerada a mola propulsora dos negócios jurídicos e, com o consenso, a justiça 

contratual era presumida” (Equilíbrio contratual, 2013, p. 36). No mesmo sentido, tratando sobre o tema, 

Fernando Noronha esclarece que: “é essa a ideia de justiça contratual que predominou nos últimos duzentos 

anos, sustentada pelos adeptos da teoria da autonomia da vontade e por todos aqueles que, ainda hoje, 

continuam sustentando que ‘quem diz contratual, diz justo’. Estes são os juristas que, nesta matéria da 

justiça contratual, se preocupam essencialmente em garantir que o consentimento não seja viciado, que não 

haja dolo, coação ou erro, afetando o processo de formação da vontade de uma e outra parte” (O direito dos 

contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, 1994, p. 221). 
26

 Como explica Fernando Noronha, “[a] justiça formal tem por única preocupação assegurar às partes 

igualdade no processo de contratação. A justiça substancial preocupa-se com o efetivo equilíbrio entre 

direitos e obrigações de ambas as partes” (op. cit., p. 220). 
27

 Fernando Noronha, O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, 1994, p. 219. 
28

 Otavio Luiz Rodrigues Junior, Revisão judicial dos contratos: autonomia da vontade e teoria da 

imprevisão, 2006, p. 153. 
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Após a promulgação da Constituição Federal e, com a posterior edição do 

CC/2002, uma nova realidade se consolida no campo dos contratos privados.  

Na nova codificação civil, influenciada pela ideologia de socialização do direito, 

passam a ser previstos instrumentos que, em concreto, permitem a mitigação do postulado 

do pacta sunt servanda, inclusive mediante intervenção judicial, para assegurar que seja 

restabelecida a equivalência material das prestações. A lei prevê, em diversas disposições, 

instrumentos que podem ser manejados a fim de instaurar o equilíbrio inexistente ou 

restaurá-lo, quando rompido. Em meio a outras, servem a este propósito as medidas 

previstas nos artigos 156 (estado de perigo), 157 (lesão), 317 (desproporção superveniente 

nos valores devidos), 478, 479 e 480 (onerosidade excessiva) do CC/2002.  

Com o advento desta nova codificação, portanto, ao lado de instrumentos que 

asseguram que haja justiça formal na contratação, a lei contempla mecanismos concretos 

que permitem a tutela do sinalagma contratual nos casos em que se verificar ausência de 

equilíbrio entre direitos e obrigações, em prol da justiça substancial. 

Dessa forma, pode-se dizer que, atualmente, a tutela ao princípio da justiça 

contratual – não somente em seu aspecto formal, como, também substancial – encontra 

amparo não somente na legislação aplicável aos contratos administrativos, como, também, 

aos contratos privados.
29

  

Essa mudança de paradigmas no âmbito dos contratos regidos pelo direito privado 

tem levado alguns autores a reconhecer, inclusive, a aproximação entre estas avenças e 

aquelas regidas pelo direito administrativo. Como aponta Romeu Felipe Bacellar Filho: 

“(...) se, na vigência do Código Civil brasileiro, os contratos de direito 

privado estavam alicerçados em princípios opostos aos contratos 

administrativos, as recentes alterações do novo Código Civil caminham 

num sentido de aproximação dos institutos. (...)  

A concepção social do contrato apresenta-se, modernamente, como um 

dos pilares da teoria contratual. Defronta-se com o vetusto princípio 

pacta sunt servanda, exaltado, expressamente, pelos Códigos Civis 

francês (art. 1.134) e italiano (art. 1.372) para, atenuando a autonomia da 

vontade, promover a realização de uma justiça comutativa” (grifos 

meus).
30 

                                                                 
29

 Segundo Renata Faria Silva Lima: “(...) atualmente, tanto no Direito Civil quanto no Direito 

Administrativo, busca-se dar efetividade ao princípio da justiça contratual, por meio da rejeição do 

desequilíbrio da correção econômico-financeira razoável entre os encargos e as vantagens atribuídas às 

partes. Consequentemente, dar-se-á efetividade também aos princípios da equidade, da boa-fé, da vedação ao 

enriquecimento sem causa, entre outros” (Equilíbrio econômico-financeiro contratual: no direito 

administrativo e no direito civil, 2007, p. 234). 
30

 Romeu Felipe Bacellar Filho, Contrato administrativo, 2004, p. 318. 
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As modificações introduzidas pela nova codificação conduziram doutrinadores 

brasileiros a promover uma releitura dos princípios tradicionais aplicáveis aos contratos. A 

principiologia clássica do direito contratual encontrava na autonomia da vontade, na 

obrigatoriedade contratual e no consensualismo seus princípios informadores.
31

 

Atualmente, contudo, passa-se a considerar que a “autonomia privada, boa-fé e justiça 

contratual constituem os três princípios fundamentais dos contratos, constituem, 

poderíamos dizer, a ordem pública interna dos contratos”, nos dizeres de Fernando 

Noronha.
32

 

Na atual conjuntura, é reconhecida, nos contratos em geral, a importância de se 

assegurar não somente a justiça formal, como, também, a substancial e, portanto, a 

“relação de paridade, ou equivalência, que se estabelece nas relações de troca, de forma 

que nenhuma das partes dê mais nem menos do valor que recebeu”.
33

  

Do ponto de vista prático, uma vez cumpridas as regras que asseguram a 

igualdade das partes no momento da contratação (justiça formal),
34

 deve ser presumida a 

justiça (substancial) da contratação. Isso porque se considera que as partes nela envolvidas 

são os melhores curadores de seus interesses.
35

 Esta presunção, todavia, será relativizada 

diante das situações em que o direito autoriza que haja a intervenção no contrato para 

instaurar ou restaurar o equilíbrio no sinalagma contratual, efetivando-se, desta forma, a 

justiça substancial real.
36

 

Os instrumentos legais que buscam, em concreto, efetivar a justiça substancial, 

contudo, consideram a necessidade de preservação da equivalência entre direitos e 

                                                                 
31

 César Fiuza, Para uma releitura da principiologia contratual, 2003, p. 8-9. 
32

 Fernando Noronha, op. cit., p. 103. 
33

 Fernando Noronha, op. cit., p. 214. 
34

 No direito civil, as situações que fazem presumir a inexistência de justiça formal – e, portanto, também da 

justiça substancial – são aquelas em que há vício do consentimento ou incapacidade. Neste sentido, cf. 

César Fiuza, op. cit., p. 13. 
35

 Como nota Fernando Noronha: “[g]arantidas as condições para a realização da justiça formal, é de se 

presumir que o contrato seja justo, já que em geral são as partes que estão em melhores condições para 

avaliar se prestação e contraprestação se equilibram e se o ônus e riscos estão divididos de forma equitativa. 

Realmente, as partes são os melhores juízes de seus próprios interesses” (op. cit., 226). 
36

 De acordo com Fernando Noronha, “(...) há que presumir que o equilíbrio é alcançado quando se assegure 

às partes igualdade no processo de contratação (justiça formal). Garantidas as condições necessárias à 

realização da justiça formal, é de se presumir que o contrato celebrado seja justo (substancialmente). (...) 

Quando, porém, falharem as razões em que se alicerça a presunção, ou seja, quando não se reúnam as 

condições da justiça formal (essencialmente que as pessoas sejam livres e responsáveis e que estejam 

esclarecidas e em pé de igualdade), também a justiça substancial não pode ser presumida. É o que acontece 

especialmente nos contratos iníquos (lesão e estado de perigo), na superveniente destruição da relação de 

equivalência, evocando a teoria da base negocial e suas aplicações (como a onerosidade excessiva e a 

correção monetária) e, ainda, nos contratos padronizados e de adesão. Todas são hipóteses em que é 

possível discutir a existência ou não de efetivo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes” (op. cit, p. 

19). 
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obrigações do ponto de vista objetivo, isto é, o restabelecimento do equilíbrio pressuposto 

na contratação. Dessa forma, o direito positivo não intervém nas relações contratuais para, 

coercitivamente, efetivar a denominada justiça substancial subjetiva – isto é, aquela que, 

na concepção pessoal das partes, deveria representar a melhor relação de equivalência 

entre as prestações. Isso não significa que a justiça substancial subjetiva não possa ser 

buscada. Ao contrário. Significa apenas que, para que isso ocorra, cabe às partes do 

contrato, mediante negociação, restabelecer o sinalagma da forma que entenderem mais 

conveniente; contudo o direito apenas autorizará a intervenção, inclusive mediante recurso 

à via judicial, para manter ou restabelecer o sinalagma anterior nas hipóteses legais, de 

modo que o equilíbrio pressuposto na contratação seja efetivado.  

A despeito da evolução da teoria geral dos contratos, há, até o momento, pouca 

preocupação, por parte dos administrativistas brasileiros, em situar a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro ao lado dos princípios fundamentais da teoria geral dos contratos.
37

 

Essa realidade faz com que, em muitos casos, as abordagens sobre o tema sejam limitadas, 

acabando por confundir o escopo da garantia do equilíbrio econômico-financeiro com o de 

outros mecanismos, que com ela não se confundem. 

A garantia do equilíbrio econômico-financeiro se assemelha, mas não se 

confunde, com os instrumentos de realização do postulado da justiça contratual no campo 

do direito civil, já que os requisitos que permitem sua invocação são mais flexíveis do que 

aqueles admitidos pela legislação de civilista.
38

 Além disso, a forma de efetivação da 

justiça formal, em tais contratos, se reveste de peculiaridades. Isso não impede, todavia, 

que esta garantia seja encarada, ao lado de outros mecanismos, como um instrumento de 

efetivação do postulado da justiça contratual no âmbito das concessões. 
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 Apesar dessa carência de estudos que visem à aproximação do tema à teoria geral dos contratos, a doutrina 

e a própria Lei Federal nº 8.666/1993, aplicável subsidiariamente às concessões, reconhecem a aplicação 

dos seus postulados aos contratos administrativos em geral. Neste ponto, vale transcrever as colocações de 

Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e André Rosilho a respeito do tema: “(...) contratos 

administrativos, apesar das particularidades que os caracterizam, não deixam de ser contratos – e, como 

tais, submetem-se à teoria geral dos contratos e às normas do direito comum que não tenham sido 

expressamente derrogadas por normas específicas da legislação administrativa” (As cláusulas de reajuste 

nos contratos públicos e a segurança jurídica, 2015, p. 224). 
38

 A despeito da aproximação verificada entre os contratos administrativos e os de direito privado, é 

importante destacar que o tratamento jurídico conferido pelo direito positivo a cada qual não é idêntico. É 

preciso reconhecer que as normas estabelecidas na legislação publicística acabam por conferir uma 

proteção maior à preservação da justiça substancial do que aquelas ditadas pelo Código Civil de 2002, em 

função dos requisitos estabelecidos para que seja autorizada a intervenção no sinalagma contratual. Neste 

sentido, cf. Kleber Luiz Zanchim, Contratos públicos e direito privado: interpretação, princípios e 

inadimplemento, 2016, p. 54; e Romeu Felipe Bacellar Filho, Contrato administrativo, 2004, p. 318. 
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Em vista das peculiaridades envolvidas especificamente nos contratos de 

concessão, aponto, a seguir, os instrumentos disponíveis para a efetivação do princípio da 

justiça contratual em tais ajustes.   

 

1.3. A GARANTIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COMO INSTRUMENTO DE 

EFETIVAÇÃO DA JUSTIÇA CONTRATUAL 

 

Por meio da tutela jurídica conferida ao equilíbrio econômico-financeiro, busca-

se, no âmbito dos contratos de concessão, a manutenção ou o restabelecimento do 

equilíbrio contratual pactuado nas circunstâncias legalmente previstas. Assim, a proteção 

conferida por esta garantia atua na fase contratual e recai, a princípio, sobre o sinalagma de 

encargos e vantagens formado no momento da celebração do contrato, ou seja, sobre a 

“equação econômico-financeira”.  

A garantia do equilíbrio econômico-financeiro não visa a assegurar que as partes 

tenham condições de se autodeterminar, de acordo com seus interesses, no momento da 

contratação a fim de formar um sinalagma justo (justiça formal). Da mesma forma, o 

expediente também não assegura que, no decorrer da execução do contrato, o sinalagma 

seja mantido ou recomposto de acordo com aquilo que, na avaliação das partes, seria justo 

(justiça substancial subjetiva).  

A garantia do equilíbrio econômico-financeiro, por atuar com o objetivo de 

manter equilibrado o sinalagma formado no momento da contratação ou restabelecê-lo, 

caso rompido em decorrência de eventos supervenientes, constitui-se como mecanismo de 

efetivação da justiça substancial objetiva, incidindo, portanto, após a celebração do 

contrato.
39
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 A noção de equilíbrio econômico-financeiro está para os contratos de direito administrativo da mesma 

forma que o princípio do equilíbrio contratual está para os contratos de direito privado. O princípio do 

equilíbrio contratual, no campo civil, atua por meio de diversos mecanismos concretos previstos no Código 

Civil de 2002, como, por exemplo, por meio daqueles expedientes que protegem o contrato contra a lesão, 

estado de perigo, onerosidade excessiva e desproporção manifesta entre prestações. A noção de equilíbrio 

contratual insere-se em meio aos mecanismos de efetivação do princípio da justiça contratual, mas com ele 

não se confunde. A justiça contratual é dotada de maior grau de abstração. Como coloca Andrea Cristina 

Zanetti: “[a]inda no que tange à diferenciação entre justiça contratual e equilíbrio contratual, extraímos da 

lição italiana de Francesco Camilletti que o primeiro, por se tratar de uma máxima que se desenvolve a 

partir de princípios ético e metajurídico, torna-se de difícil delimitação quanto ao seu impacto no âmbito 

jurídico, não obstante o conceito de justiça esteja intrinsecamente ligado ao tema do equilíbrio contratual 

por preservar uma posição de relação proporcional (equivalente) entre as partes contratantes e assim, em 

verdade, justa” (Princípio do equilíbrio contratual, 2012, p. 49). Assim, conclui a autora que “(...) os 

conceitos de princípio da justiça contratual e equilíbrio material pertencem a um mesmo gênero. O segundo 

decorre, em parte, do primeiro e ambos lançam seus alicerces na equidade como ideia geral de justiça a ser 

buscada em todos os casos. Porém, cada um deles possui um grau de abstração e âmbito de aplicação 

diferentes, partindo do mais geral e abstrato até um conceito que se adapta ao direito contratual, 
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Essa, contudo, é apenas uma das formas de realização da justiça contratual e, 

portanto, nada impede que seja efetivada por outros mecanismos. Na realidade, os 

contratos de concessão dispõem de outras ferramentas que permitem a efetivação da justiça 

contratual, sob o prisma da justiça formal e da justiça substancial subjetiva.  

Na fase pré-contratual, estão presentes os instrumentos capazes de garantir a 

justiça formal da contratação. No direito privado, diz-se que ela terá sido atendida nos 

casos em que for assegurada às partes “igualdade no processo de contratação”, isto é, “que 

as pessoas sejam livres e responsáveis e que estejam esclarecidas e em pé de igualdade”, o 

que se presume que ocorra, em regra, nos casos em que a contratação não estiver eivada de 

vícios do consentimento ou em que as partes não forem incapazes.
40

 Para o direito 

administrativo, a formalização do vínculo contratual conta com particularidades que 

impedem que os parâmetros de aferição de atendimento da justiça formal, utilizado no 

âmbito dos contratos privados, sejam simplesmente replicados. 

Isso se deve ao fato de que os procedimentos de contratações públicas são 

altamente regrados, o que traz empecilhos para que o exercício da liberdade contratual e, 

portanto, da autonomia da vontade, se dê nos mesmos moldes verificados no âmbito 

privado.  

Apesar disso, considerando os casos em que a contratação é precedida de licitação 

pública – que constitui a regra para a outorga de concessões no Brasil (art. 175 da 

Constituição Federal) –, considero que existem parâmetros na legislação capazes de 

permitir, em concreto, a autodeterminação das partes antes da formalização do sinalagma 

contratual. Por meio da observância destas regras, permite-se deduzir se a contratação é, ou 

não, justa do ponto de vista formal. 

Da perspectiva dos eventuais interessados (potenciais licitantes), o exercício da 

liberdade de contratar decorre da possibilidade de orientar sua vontade a partir do 

conhecimento das condições envolvidas na futura contratação e de se manifestar a respeito 

delas, tendo a prerrogativa de, a partir disso, apresentar, ou não, sua proposta no âmbito do 

procedimento licitatório.  

Na prática, as leis que tratam sobre o procedimento aplicável a tais contratações 

asseguram que isso ocorra por meio de determinados mecanismos, tais como aqueles que 

permitem (i) a participação em audiências, consultas públicas e apresentação de estudos e 

                                                                                                                                                                                                  
especializando-se de sorte a facilitar concretização da equidade, por meio de parâmetros objetivos, visíveis 

e, por isso mesmo, mais seguros” (idem ibidem, p. 51). 
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 Fernando Noronha, op. cit., p. 19. 
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projetos (art. 39 da Lei Federal nº 8.666/1993 e leis setoriais, como, por exemplo art. 89, II, 

da Lei Federal nº 9.472/1997 e art. 34-A, § 1º, da Lei Federal nº 10.233/2001) e no âmbito 

de procedimentos de manifestação de interesse (art. 21 da Lei Federal nº 8.987/1995 e art. 

31 da Lei Federal nº 9.074/1995), (ii) o acesso às condições a serem observadas durante a 

execução do contrato, como, por exemplo, à minuta de contrato e seus respectivos anexos 

(art. 18, I, II, VI, VII a XV, da  Lei Federal nº 8.987/1995); (iii) a formulação de pedidos 

de esclarecimento a respeito das condições para atendimento das obrigações previstas no 

contrato (art. 4º, VIII, da Lei Federal nº 8.666/1993); (iv) a apresentação de impugnações, 

caso entenda presentes irregularidades (art. 41, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993); (v) o 

acesso a dados, estudos e projetos necessários para a elaboração de orçamentos e propostas 

(art. 18, IV, da Lei Federal nº 8.987/1995); (vi) o oferecimento de lances, nos casos em que 

a legislação aplicável autorizar (art. 4º, § 4º, da Lei Federal nº 9.491/1997); (vii) a 

possibilidade de os licitantes remanescentes, nos casos em que o licitante vencedor não 

comparecer para assinatura do contrato, virem a integrar a relação contratual nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado (art.  64, § 2º, da Lei Federal nº 

8.666/1993). 

Do lado da Administração Pública contratante, o espaço de autodeterminação em 

relação à contratação ocorre sob variados aspectos. Em um primeiro momento, compete a 

ela a escolha por prestar determinado serviço diretamente ou mediante a outorga de 

concessão. Além disso, desde que observadas as condicionantes legais aplicáveis, 

notadamente relacionadas ao dever de motivar, ela, em geral,
41

 exerce juízo de 

discricionariedade durante a elaboração da minuta de contrato, podendo, além de produzir 

as minutas, acolher, ou não, contribuições apresentadas por eventuais interessados.  

Ademais, após a realização de licitação, pode optar por não dar seguimento à contratação, 

podendo recusar propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis 

com os objetivos da licitação (art. 15, § 3º, da Lei Federal nº 8.987/1995) ou revogá-la, 

“por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado” (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993). 

Uma vez atendidas as condicionantes para que as partes possam orientar sua 

vontade no sentido de se vincular, ou não, ao contrato, e, também, atendidos os demais 
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 Na prática, órgãos de controle externo têm realizado acompanhamento da modelagem de projetos, durante 

a fase interna da licitação, emitindo recomendações ou até determinações à Administração Pública 

contratante, que, em tais situações, pode ter seu campo de discricionariedade indevidamente reduzido. A 

respeito do tema, cf. Mário Saadi e Higor Borges Lima, Controle prévio ou controle externo? Análises 

sobre o controle exercido pelo Tribunal de Contas da União relativamente à elaboração de editais de 

concessão, 2017. 
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requisitos de validade legalmente estabelecidos, há de se pressupor que a contratação 

atende ao postulado da justiça formal. Esse entendimento é, em alguma medida, refletido 

na doutrina administrativista brasileira. Nesse sentido, coloca Marçal Justen Filho que: 

“(...) a equivalência entre vantagens e encargos é puramente formal e 

estipulativa, resultante da formulação da proposta e de sua aceitação 

pelo Estado. 

Ou seja, existe equilíbrio porque, segundo as partes, os encargos 

assumidos correspondem às vantagens reconhecidas.  

Daí se extrai, então, a possibilidade de que o equilíbrio formal 

corresponda a um desequilíbrio material. Isso se passará quando a 

dimensão dos encargos for economicamente incompatível com a das 

vantagens. O desequilíbrio material deve ser avaliado por ocasião da 

licitação, para verificar se a proposta é inexequível ou se importa lucro 

desarrazoado para o particular. 

Uma vez aceita pelo Estado uma proposta formulada pelo particular, a 

questão do desequilíbrio material torna-se juridicamente impertinente. 

Surge presunção absoluta no sentido da equivalência entre vantagens e 

encargos. Aquela específica e determinada relação entre encargos e 

vantagens, retratada na proposta formulada pelo particular e aceita pelo 

Estado, passará a ser tutelada pelo Direito” (grifos meus).
42

 

Sendo assim, durante a fase pré-contratual, será por meio do atendimento de tais 

condicionantes que se permite inferir se a contratação é, ou não, justa (justiça formal). 

Durante a fase contratual, é possível que seja efetivada a justiça substancial 

objetiva e a subjetiva.  

O direito positivo tutela, especificamente, a justiça substancial objetiva, que, no 

campo dos contratos administrativos, se efetiva por meio da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro, como demonstrado no Capítulo 2.  

Nas hipóteses autorizadas pela lei para que esta garantia incida, de forma a 

manter o sinalagma ou remediar eventuais desequilíbrios, surgirá, em benefício da parte 

prejudicada, o direito subjetivo de obter a recomposição da equação econômico-financeira 

anterior, podendo, inclusive, valer-se de recurso à jurisdição estatal para que isso ocorra. 

Em concreto, a manutenção do sinalagma ocorre a partir de critérios ou formulas 

predefinidos contratualmente, cuja aplicação, na periodicidade acordada, gera a presunção 

de que o equilíbrio estará mantido. É o caso, exemplificativamente, das cláusulas de 

reajuste.  

Já o restabelecimento do sinalagma terá cabimento nos casos em que, devido à 

ocorrência de eventos supervenientes, não previstos contratualmente e qualificados pelo 

direito positivo, a relação de equivalência pactuada é desestabilizada. Nestes casos, torna-
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 Marçal Justen Filho, Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, 2003, p. 398. 
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se possível que a parte afetada pelo evento danoso, inclusive mediante recurso à via 

judicial, interfira no curso normal de execução do contrato para que o contrato seja 

modificado de forma a restabelecer seu equilíbrio original, por meio da utilização de 

mecanismos aptos para tanto (revisão tarifária, por exemplo). 

Desta forma, pode-se dizer que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro lida 

com presunções. 

De um lado, haverá presunção de que o equilíbrio contratual está mantido nos 

casos em que os critérios ou fórmulas contratuais tiverem sido aplicados.  

De outro, surgirá presunção de desequilíbrio e, portanto, da necessidade de 

restabelecimento do sinalagma diante da ocorrência de eventos qualificados pelo direito e, 

portanto, não de qualquer evento que possa vir a ocorrer e afetar drasticamente a condição 

de quaisquer das partes.  

Justamente por isso, a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

nas concessões visa à efetivação da justiça substancial objetiva.  

Apesar dessa possibilidade, nada impede que a justiça substancial subjetiva, isto 

é, aquela relação de equivalência material ideal na concepção das partes, seja efetivada nos 

casos em que houver mútuo acordo para que isso ocorra. Inclusive, parece-me que esta 

opção seja preferível em relação à justiça substancial objetiva, que estabelece uma solução 

impositiva às partes nos casos em que o direito autoriza a invocação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro.
43

 Por pressupor a existência de consenso entre as partes, 

o direito – tanto o público, como o privado – não se ocupa de estabelecer mecanismos para 

que seja efetivada. O mecanismo a ser utilizado, neste caso, é a renegociação.  

A possibilidade de alteração consensual, com o objetivo de restabelecer a relação 

que, na visão das partes, é a mais adequada, deve ser admitida, sobretudo no caso de 

contratos de concessão. 

A eminência da alteração consensual dos contratos de concessão decorre do fato 

de tais ajustes serem naturalmente incompletos. O longo prazo de tais contratos, as 

mudanças no cenário político, econômico e social, o dinamismo comercial e tecnológico, 

que faz surgir, a cada instante, novas técnicas de prestação de serviços até então 

inexistentes, são, todos eles, fatores que impedem que, no momento da contratação, seja 
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 Como coloca Camila Rezende Martins: “(...) em nome da efetiva justiça contratual, não é por terem as 

partes escolhido contratar que elas devam necessariamente cumprir os exatos termos do contrato. Deve-se 

analisar a situação fática que as levou a exercer sua liberdade de contratar ou não. Assim, caso essa 

liberdade não tenha sido exercida de maneira plena acompanhada da real igualdade de oportunidades dos 

contratantes, não há que se falar em intangibilidade do contrato” (O princípio da relatividade dos 

contratos: a responsabilidade do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual, 2011, p. 57-58). 
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possível antever solução adequada para todos os impasses a serem encarnados durante a 

execução do contrato.
44

  

Inclusive, é possível que, não somente surja, com o tempo, a necessidade de 

complementação do contrato, mas, também, a necessidade de alteração de seus termos, por 

se mostrarem inadequados para que seja assegurada a hígida execução do objeto 

contratual. Como explicam Arnoldo Wald, Luiza Rangel de Moraes e Alexandre de M. 

Wald: 

 “No contrato administrativo, muitas vezes as partes estão participando de 

um verdadeiro contrato associativo, que se caracteriza pela flexibilidade, 

pela organização comum do trabalho e pela possibilidade de, ante as 

situações econômicas adversas ou imprevisíveis, admitir, 

necessariamente, soluções negociadas ou renegociadas em relação aos 

problemas que surgem na execução do acordo inicialmente feito, 

especialmente tratando-se de contratos de longo prazo. 

A flexibilidade do Direito Administrativo contemporâneo, no setor 

econômico e, particularmente, nos aspectos referentes às relações 

negociais mantidas pelo Estado com os particulares, com vistas à 

execução de obras vinculadas às concessões de serviços públicos, é um 

dos traços essenciais do Direito Administrativo-Econômico hodierno”.
45

 

Sendo assim, os contratos de concessão devem ser flexíveis a fim de que seja 

possível, durante sua execução, implementar aprimoramentos decorrentes da evolução 

tecnológica ou comercial, suprir omissões ou incompletudes e realizar correções 

necessárias, na hipótese de as suas condições se mostrarem inadequadas. 

A título ilustrativo, no setor portuário, há previsão legal quanto à possibilidade de 

o arrendatário de terminal público requerer ao poder concedente a expansão da área 

originalmente licitada para área contígua, dentro da poligonal do porto organizado (art. 6º, 

§ 6º, da Lei Federal nº 12.815/2013).
46

 Essa medida pode ser deferida nos casos em que a 

alteração ao contrato de arrendamento trouxer “comprovadamente eficiência na operação 

portuária”. Assim, permite-se que, de forma negociada, o contrato venha a ser alterado e, 

portanto, tenha seu sinalagma original modificado, a partir da formação de um fluxo de 

caixa marginal, que pode considerar taxa de desconto distinta daquela considerada, em 
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 O reconhecimento do caráter incompleto dos contratos de concessão vem sendo enfatizado pela doutrina 

administrativista. Nesse sentido, cf.: Egon Bockmann Moreira, Riscos, incertezas e concessões de serviço 

público, 2007, p. 39; Vera Monteiro, Concessões, 2010, p. 68; Kleber Luiz Zanchim, Contratos de parceria 

público-privada (PPP): risco e incerteza, 2012, p. 189-191; Flávio Amaral Garcia, A mutabilidade e 

incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das Agências, 2014, p. 71-72. 
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 Arnoldo Wald, Luiza Rangel de Moraes e Alexandre de M. Wald, O direito de parceria e a lei de 

concessões: análise das Leis ns. 8.987/95 e 9.074/95 e legislação subsequente, 2004, p. 53 
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 “Art. 6º. § 6º. O poder concedente poderá autorizar, mediante requerimento do arrendatário, na forma do 

regulamento, expansão da área arrendada para área contígua dentro da poligonal do porto organizado, 

sempre que a medida trouxer comprovadamente eficiência na operação portuária”. 
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regra, no momento da licitação. Esse tipo de modificação pode, de um lado, propiciar 

maiores vantagens ao concessionário (ao aumentar a capacidade do seu terminal, poderá 

atender a um maior volume de demanda), mas, também, à Administração Pública (por 

meio, exemplificativamente, da pactuação do pagamento de outorga e determinação de 

realização de investimentos na área incorporada ao contrato) e aos próprios usuários 

(redução de tarifas e fruição de serviços mais eficientes). 

No passado, a efetivação de eventuais ajustes e complementações ocorria, 

especialmente, mediante o manejo do poder de modificação unilateral do contrato pelo 

poder concedente, desde que restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro, efetivando-

se a justiça substancial objetiva (art. 9º, § 4º, da Lei Federal nº 8.987/1995).
47

  

Atualmente, esse modelo de atuação do Estado, vem cedendo espaço para formas 

de atuação consensuais, o que permite que o mesmo desiderato seja alcançado de forma 

negociada. No âmbito de tais negociações, deve-se permitir que as partes promovam 

alterações no sinalagma contratual, sem que estejam, necessariamente, vinculadas ao 

estrito restabelecimento do sinalagma de encargos e vantagens pactuado no momento da 

licitação.
48

 

Não me parece que o ordenamento jurídico brasileiro vede a possibilidade de 

modificação consensual da equação econômico-financeira do contrato de concessão.  

Na realidade, o art. 22 da Lei Federal nº 13.448/2017
49

 contempla a possibilidade 

de modificação de contratos de parcerias – gênero do qual as concessões de serviços 

públicos são espécie (art. 1º, § 2º, da Lei Federal nº 13.334/2016). Embora o legislador não 

tenha tratado, de forma expressa, quanto aos limites que deverão ser aplicáveis à 

modificação dos contratos de concessão, limitando-se a prever que não deverão ser 

observados aqueles estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/1993,
50

 é certo que as 

alterações consensuais não poderão ocorrer de forma indiscriminada.  
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 “Art. 9º. § 4º. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-

financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração”. 
48

 De acordo com Antônio Carlos Cintra Amaral, “(...) o poder concedente e a concessionária podem 

renegociar os termos do contrato de concessão, desde que não conflitem com a Lei e a Constituição. Nada 

impede que as cláusulas contratuais, referentes à equação econômico-financeira inicial da concessão, sejam 

alteradas bilateralmente, ou seja, mediante acordo entre as partes” (O reequilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos de concessão de rodovias, 2010, p. 9). Chama a atenção o autor, ainda, para o fato de que “o 

reequilíbrio econômico-financeiro, ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro inicial da 

concessão (...) [n]ão se confunde com a renegociação” (idem ibidem, p. 10). 
49

 Nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 13.448/2017: “as alterações dos contratos de parceria decorrentes 

da modernização, da adequação, do aprimoramento ou da ampliação dos serviços não estão condicionadas 

aos limites fixados nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”. 
50

 Buscou, com isso, o legislador esclarecer que não são aplicáveis os limites previstos na Lei Federal nº 

8.666/1993. Esse tipo de previsão deveria ser desnecessário, pois, na medida em que os termos da Lei 
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A autorização conferida por esta lei para que haja maior maleabilidade com 

relação ao escopo das alterações de contratos de concessão – que inexiste em relação aos 

contratos subordinados à Lei Federal nº 8.666/1993 –, não deve, de forma alguma, 

viabilizar a implementação de modificações despropositadas, oportunistas ou que busquem 

simplesmente frustrar os objetivos da licitação, a partir, por exemplo, da transfiguração do 

objeto contratado. Nestas hipóteses, parece-me que as modificações poderão ser 

consideradas invalidas.  

Como resultado de eventuais renegociações do contrato, parece-me possível que 

sejam implementadas modificações no equilíbrio original do contrato, de forma a melhor 

satisfazer a justiça substancial subjetiva. 

Primeiro, isso se deve ao fato de que a equação econômico-financeira apenas pode 

ser considerada intangível nas hipóteses em que o direito positivo autorizar a invocação da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, naquelas situações em que surge um 

direito subjetivo à manutenção ou recomposição do equilíbrio do sinalagma contratual – 

permitindo, inclusive, que a parte interessada se valha de recurso ao Judiciário para fazê-lo 

valer. Nas situações de alteração consensual, contudo, não me parece que haja essa 

obrigatoriedade. Na prática, inclusive, dificilmente aquela equação originalmente pactuada 

será efetivada durante toda a execução contratual, uma vez que as variadas circunstâncias, 

endógenas e exógenas, envolvidas na contratação impedem a perfeita materialização de 

todas as premissas consideradas pelas partes para que se chegue ao retorno esperado 

originalmente. Sendo assim, não me parece que o equilíbrio original do contrato seja 

modificado mediante mútuo acordo, caso a alteração seja pertinente para que os objetivos 

maiores da contratação sejam atingidos. 

Segundo, não cabe o argumento de que estão envolvidos direitos patrimoniais 

indisponíveis da Administração Pública, o que impede que ela livremente disponha da sua 

                                                                                                                                                                                                  
Federal nº 8.666/1993 aplicam-se às concessões de serviços públicos apenas naquilo que não conflitarem 

com a legislação específica (art. 124), a aplicação dos limites à alteração de contratos previsto na Lei 

Federal nº 8.666/1993 não deveria ocorrer, haja vista as diferenças entre a lógica contratual que permeia 

esta lei, de um lado, e, de outro, as particularidades envolvidas nos contratos de concessão. Apesar disso, o 

conservadorismo dos órgãos de controle tornou necessária a explicitação, a nível legal, deste entendimento. 

Neste sentido, são pertinentes as colocações de Gabriela Miniussi Engler Pinto, que, tratando sobre o art. 22 

da Lei Federal nº 13.448/2017, coloca que: “tal alteração legislativa é absolutamente vital para a sobrevida 

dos contratos de parceria. Isso porque finalmente acolhe a inquestionável distinção entre os regimes 

jurídicos das obras/serviços e das concessões/parcerias público-privadas no tocante aos limites à 

mutabilidade contratual. Assimila que nem sempre faz sentido aplicar a todas as espécies contratuais a 

mesma regra; a própria ideia de usar o ‘valor de contrato atualizado’ como referência de limite à alteração 

contratual é algo sem sentido no universo das concessões, uma vez que esse valor pode ser determinado de 

diversas formas e não tem referência padrão” (A revolução silenciosa: o fim dos limites à mutabilidade dos 

contratos de concessão, 2017).  
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situação contratual e agrave a sua situação. O próprio legislador reconheceu, recentemente, 

que questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos 

de parcerias envolvem direitos patrimoniais disponíveis, podendo ser submetidas à 

arbitragem (art. 31, § 4º, I, da Lei Federal nº 13.448/2017).
51

 Inclusive, essas mesmas 

questões podem ser tuteladas em procedimentos de autocomposição (art. 32, § 5º, da Lei 

Federal nº 13.140/2015).
52

  

Dessa forma, se, até mesmo para discussões envolvendo a efetivação da garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro – o que inclui, também, o quantum a ser reequilibrado 

–, o direito positivo vem admitindo a possibilidade de soluções negociadas acerca da 

composição da equação econômico-financeira (por meio, por exemplo, da 

autocomposição), não há motivos para que se impeça a alteração do sinalagma nos casos 

de renegociação dos termos do ajuste.  

Por fim, entendo que o fato de a contratação ter sido precedida de licitação não 

deve ser um empecilho para que a contratação venha a ser aprimorada no decorrer da sua 

execução. A licitação deve ser encarada como um meio e não como um fim em si mesma. 

Na medida em que as relações concessórias estão sujeitas a circunstâncias cambiantes ao 

longo de sua execução, eventuais modificações no sinalagma original, desde que 

devidamente justificadas para assegurar o próprio sucesso do empreendimento e 

continuidade da prestação dos serviços, não devem ser, em absoluto, vedadas.  

É evidente que, na prática, podem surgir condutas oportunistas e antijurídicas. 

Esse é um risco que deve ser encarado e coibido pelo direito. Apesar disso, não me parece 

razoável o engessamento do regime jurídico aplicável aos contratos de concessão – cuja 

execução pode perdurar por décadas, estando sujeitos a cambiantes circunstâncias 

econômicas e comerciais – com o mero objetivo de evitar a prática de atos criminosos ou à 

estrita observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consagrado no 

                                                                 
51

 “Art. 31. As controvérsias surgidas em decorrência dos contratos nos setores de que trata esta lei 

(ferroviário, rodoviário e aeroportuário) após decisão definitiva da autoridade competente, no que se refere 

aos direitos patrimoniais disponíveis, podem ser submetidas a arbitragem ou a outros mecanismos 

alternativos de solução de controvérsia. (...) § 4º. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, para fins desta Lei: I – as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos” (grifos meus). 
52

 “Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de prevenção e 

resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver 

com competência para: I – dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública; II – avaliar a 

admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia 

entre particular e pessoa jurídica de direito público; III – promover, quando couber, a celebração de termo 

de ajustamento de conduta. (...) § 5º. Compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a 

prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos 

celebrados pela administração com particulares” (grifos meus). 



48 

 

art. 3º, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na realidade, atos ilícitos devem ter suas 

consequências tuteladas por normas próprias, a despeito de produzirem reflexos no âmbito 

do contrato – como, por exemplo, a aplicação de penalidades aos envolvidos e a declaração 

de nulidade de atos praticados em decorrência de condutas criminosas (o que inclui o 

aditivo contratual delas resultantes), já que a má-fé não pode ser convalidada. Contudo, 

não é por meio de normas aplicáveis ao regime de execução contratual que se evita a 

prática de atos ilícitos. Soluções mais adequadas para a contratação devem ser prestigiadas 

pelas normas que tratem do regime jurídico dos contratos de concessão, não devendo ser, a 

priori, vedadas.
53

   

Sendo assim, a renegociação dos contratos de concessão deve ser reconhecida 

como meio idôneo para a implementação de modificações consensuais no sinalagma 

originalmente pactuado. De acordo com Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado: 

“(...) a renegociação é a modificação de condições do contrato 

independentemente de critérios nele previamente estabelecidos ou em 

regulamentos gerais da respectiva Agência Reguladora. As renegociações 

podem ser necessárias em vista, de um lado, da incompletude dos 

contratos (incapacidade de prever todas as situações futuras) e, doutro 

lado, da necessidade de adequá-los às vicissitudes na prestação do 

serviço”.
54

 

Por essa razão, demanda-se das partes uma postura colaborativa, a fim de que o 

contrato possa ser adequado à melhor realização dos objetivos envolvidos na contratação.
55

  

A relação de equivalência entre encargos e vantagens, firmada no momento da 

contratação, portanto, não deve funcionar como um empecilho para que seja efetivada a 

justiça substancial subjetiva do contrato de concessão. Desse modo, a renegociação dos 

contratos de concessão deve ser considerada um dos possíveis mecanismos de efetivação 

do postulado da justiça contratual, podendo importar na modificação do sinalagma 

contratual, desde que observadas as limitações decorrentes do direito positivo.  

Como já pontuado ao longo deste subcapítulo 1.3, a justiça contratual – imanente 

à teoria geral dos contratos – pode ser efetivada, no âmbito dos contratos de concessão, por 

                                                                 
53

 Em virtude das controvérsias que pairam sobre o tema, parece-me que tanto melhor será se o próprio 

contrato de concessão contemplar previsão quanto à possibilidade de renegociação e traçar parâmetros e 

procedimentos para que ela possa ser realizada.  
54

 Maurício Portugal Ribeiro; Lucas Navarro Prado, Comentários à Lei de PPP – Parceria Público-Privada: 

fundamentos econômico-jurídicos, 2010, p. 128. 
55

 Como coloca Egon Bockmann Moreira: “[a] mutação contratual aqui defendida é via de mão dupla, 

objetivamente instalada em favor do contrato. Ou, melhor: a mutabilidade consensual é aquela que deve ser 

prestigiada, com foco no projeto concessionário, que permita ao contrato se adaptar às novas circunstâncias 

e permanecer no tempo” (Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 (parte 

geral), 2010, p. 44). 
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diferentes mecanismos. O organograma a seguir permite que a dinâmica exposta ao longo 

deste subcapítulo 1.3 seja visualizada de maneira esquematizada: 

 

 

 

Do ponto de vista da justiça formal, na fase pré-contratual operam mecanismos 

que buscam assegurar que a formação do sinalagma contratual ocorra de forma consciente 

por ambas as partes – poder concedente e futuro contratado –, permitindo que elas se 

autodeterminem de forma livre antes da formalização do contrato. 

Do ponto de vista da justiça substancial, e já na fase contratual, sua efetivação 

pode ocorrer por meio da observância da garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

(justiça substancial objetiva) ou de mecanismos de renegociação do contrato (justiça 

substancial subjetiva), tal como exposto no organograma acima. Sendo assim, a garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro constitui apenas um dos possíveis mecanismos de 

realização da justiça contratual, sob o seu aspecto substancial objetivo, já que visa à 

manutenção ou restabelecimento do sinalagma original nas hipóteses legalmente admitidas.  
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Sendo assim, entendo que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro constitui, 

no âmbito dos contratos de concessão, importante mecanismo de efetivação de justiça 

contratual, sob o prisma da justiça substancial objetiva. Apesar disso, a justiça contratual é 

mais ampla e pode, também, ser efetivada por meio de outros mecanismos, que não se 

confundem com a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.  
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CAPÍTULO 2. A GARANTIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA 
 

A análise do direito positivo brasileiro corrobora a percepção de que a efetivação 

da garantia do equilíbrio econômico-financeiro pode ocorrer em caráter preventivo ou 

remediativo, sempre com o objetivo de satisfazer o postulado da justiça contratual 

substancial, em seu aspecto objetivo.  

Embora seja possível extrair, da legislação aplicável, os contornos desta garantia, 

isso não significa que o tema tenha sido tratado de forma exaustiva no plano legal. Na 

realidade, desde que observados os limites previstos na lei, é possível que a sua 

conformação ocorra a nível contratual ou infralegal.  

No presente Capítulo, demonstro essa assertiva a partir da análise do regime 

constitucional e legal aplicável (subcapítulos 2.1 e 2.2). Ao final, exponho os aspectos 

deixados em aberto para que o contrato e a regulamentação infralegal possam moldar a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro à luz das particularidades de cada projeto 

concessório (subcapítulo 1.3).  

 

2.1. REGIME CONSTITUCIONAL DO INSTITUTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

A Constituição Federal dedicou dispositivo específico às concessões de serviços 

públicos (art. 175).
56

 A intenção do constituinte, ao que parece, longe de ter sido cristalizar 

um regime jurídico imutável para todo e qualquer contrato de concessão de serviço 

público, foi afirmar o cabimento da utilização do instituto, sempre por meio de licitação, 

para a prestação de serviços públicos (caput), a fim de que não sobreviessem dúvidas 

quanto à constitucionalidade da delegação de serviços públicos por meio deste expediente. 

Além disso, este mesmo dispositivo constitucional predicou a reserva de lei para 

que determinados aspectos das concessões, reputados pelo constituinte como de alta 

relevância, sejam disciplinados. São os temas que envolvem: (i) o regime das empresas 

concessionárias; (ii) o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão; (iii) os direitos dos 

                                                                 
56

 A CF/88 faz alusão ao instituto da concessão de serviços públicos ao tratar das competências materiais, 

detidas por cada ente federado, para a exploração de serviços públicos. Trata-se daquilo que se encontra 

refletido nos arts. 21, XI e XII, 25, § 2º, e 30, V. Apesar disso, não se trata de norma que estabeleça algum 

delineamento referente ao regime jurídico do instituto da concessão de serviços públicos e que possa ser 

pertinente, neste ponto, para a análise do tratamento constitucional do tema afeto ao equilíbrio econômico-

financeiro destes contratos. Por esse motivo, não adentro em sua análise nesta dissertação.  
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usuários; (iv) a política tarifária; (v) a obrigação de manter serviço adequado (art. 175, 

parágrafo único).  

A despeito da importância destes temas, cuja regulamentação se fazia, na visão do 

próprio constituinte, imperiosa, não se pode afirmar que a CF/88 tenha, ela própria, fixado 

um regime jurídico obrigatório para as concessões.
57

 Ao revés. O próprio fato de ter sido 

estabelecida a reserva de lei denota a preocupação do constituinte no sentido de assegurar a 

maleabilidade do instituto das concessões de serviços públicos, a fim de garantir que, pela 

via da legislação ordinária, seja viável a introdução de reformas pontuais na configuração 

dos contratos de concessão, conforme os ditames estabelecidos por meio da evolução da 

sociedade e da praxe consolidada, a cada período, na gestão dos serviços. 

Apesar disso, o tratamento não deve ser de tal forma flexível a ponto de autorizar 

que, independentemente da existência de lei, o próprio contrato ou regulamentação 

infralegal disponha, de forma casuística, sobre estes temas. Não que a reserva de lei 

estabeleça solução normativa única acerca de cada um deles. É possível que a lei atribua 

alternativas, conferindo margem de discricionariedade para a atuação do gestor público. O 

que não se figura legítimo, do ponto de vista constitucional, é o total descompasso entre a 

atuação do gestor e o regramento legal estabelecido, notadamente para as matérias 

elencadas no parágrafo único do art. 175 da CF/88. 

No tocante ao equilíbrio econômico-financeiro das concessões de serviços 

públicos, a CF/88, diferentemente das suas antecessoras, foi silente. Não há, seja no art. 

175, seja em qualquer outra disposição constitucional, qualquer norma que predique a 

incolumidade do equilíbrio econômico-financeiro em tais contratos.  

Veja que justamente pelo fato de a Constituição Federal de 1967, anterior ao texto 

promulgado em 1988, ter sido expressa em relação à existência de uma garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro, especificamente aplicável aos contratos de concessão de 

serviços públicos – ponto cuja redação foi mantida com a Emenda Constitucional 01/1969 

–,
58

 caso a intenção do Constituinte de 1988 fosse a de tutelar este aspecto contratual a 

                                                                 
57

 Semelhante análise, em relação ao tratamento constitucional conferido às diferentes modalidades de 

contratos administrativos, levou Vera Monteiro a registrar pertinente conclusão no sentido de que: “[a] 

Constituição apenas se refere a alguns traços de seu regime jurídico – como, por exemplo, ao dever de 

licitar e ao dever de se submeter a controles na sua execução. A referida ausência conceitual não gera 

insegurança jurídica ao aplicador da norma. Remeter à lei a definição de suas funções e âmbito de aplicação 

é permitir que os instrumentos sirvam verdadeiramente ao seu objeto” (Concessão, 2010, p. 97). 
58

 “Art. 167 - A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos federais, 

estaduais e municipais, estabelecendo: I - obrigação de manter serviço adequado; II - tarifas que permitam a 

justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato; III - fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, ainda que 

estipuladas em contrato anterior” (grifos meus). 
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nível constitucional, haveria previsão expressa nesse sentido. Inclusive, o próprio 

Anteprojeto da Constituição Federal, elaborado pela Comissão Provisória de Estudos 

Constitucionais, instituída pelo Decreto Federal nº 91.450/1985, contava com dispositivo 

que previa, como princípio das concessões de serviços públicos, a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato (art. 325).
59

 Apesar disso, em sua redação final, 

aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, optou-se pela realização de modificações 

substanciais desse dispositivo, que culminaram na promulgação da redação do atual art. 

175, que nada dispõe, de forma expressa, sobre a incolumidade do equilíbrio econômico-

financeiro nas concessões.  

O art. 175 da CF/88, ao estabelecer reserva de lei para disciplinar aspectos 

essenciais das concessões de serviços públicos, que são levados em consideração para a 

definição dos contornos da garantia do equilíbrio econômico-financeiro (como política 

tarifária e a prestação de serviços adequados),
60

 remete à legislação infraconstitucional o 

tratamento desse aspecto contratual.  

A solução encartada na CF/88 é adequada. Ela autoriza a adaptabilidade do 

tratamento normativo conferido ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão de serviços públicos pela via da legislação ordinária. Ao mesmo tempo, confere 

certo grau de segurança jurídica às relações contratuais, pois impede que este importante 

aspecto das concessões seja exclusivamente tutelado no âmbito contratual e fique à mercê 

da conjuntura política e econômica do país, o que poderia comprometer a saúde financeira 

da concessão. Ou seja, embora não haja um fundamento explícito na CF/88,
61

 o 

                                                                 
59

 “Art. 325. Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, a prestação de 

serviços públicos. Parágrafo único. O regime das concessões dos serviços públicos federais, estaduais ou 

municipais obedecerá aos seguintes princípios: a) obrigação de manter serviço adequado; b) tarifas que 

permitam a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços, e assegurem o 

equilíbrio econômico e financeiro do contrato; e c) fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, 

ainda que estipuladas eis contrato anterior” (grifos meus). 
60

 A proteção conferida pela garantia do equilíbrio econômico-financeiro incide sobre o sinalagma de 

encargos e vantagens do ajuste. Da perspectiva do concessionário, este sinalagma é, essencialmente, 

integrado por obrigações (voltadas à prestação dos serviços adequados) e contrapartidas (essencialmente, 

oriundas da cobrança de tarifas dos usuários dos serviços). 
61

 Eugenia Cristiana Cleto Marolla entende, de forma semelhante, que: “a garantia do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos de concessão de serviços públicos não está expressa na Constituição Federal de 

1988, tal como ocorria nas Constituições de 1967 e na Emenda Constitucional nº 1, de 1969”. Apesar disso, 

para Eugenia Cristiana Cleto Marolla, o equilíbrio econômico-financeiro encontraria fundamento implícito 

na CF/88, já que seria possível extraí-lo a partir de uma leitura sistemática de uma série de princípios, tais 

como “os princípios da razoabilidade, da moralidade, da supremacia do interesse público, da 

indisponibilidade do interesse público, da continuidade do serviço público e da adequação” (Concessões de 

serviço público: a equação econômico-financeira dos contratos, 2011, p. 55 e 57). A meu ver, o fato de a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro ser com eles compatível não significa que ele encontra 

fundamento de validade nestes princípios – se for assim, seria possível justificar qualquer tese, por mais 

alheia que fosse ao direito positivo, com base em tais princípios gerais. O fundamento da garantia do 
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constituinte buscou fornecer instrumentos para que, em concreto, a noção de equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão fosse lapidada pela via legal.  

Parte relevante da doutrina brasileira, diferentemente, defende a existência de 

fundamento constitucional expresso para o equilíbrio econômico-financeiro das 

concessões, do qual, inclusive, seria extraído o denominado “princípio da intangibilidade 

do equilíbrio contratual”. De acordo com esta corrente doutrinária, a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro estaria prevista no art. 37, XXI, (in fine), da CF/88, sendo aplicável 

a todas as modalidades de contratos administrativos. Isso se justificaria pelo fato de que 

este dispositivo, ao dispor sobre as contratações públicas, teria determinado que devem ser 

mantidas as condições efetivas da proposta, sendo esta a expressão constitucional do 

equilíbrio econômico-financeiro.  

Trata-se, de fato, de posição doutrinária bastante consolidada, sendo frequente a 

invocação desse dispositivo constitucional como fundamento do equilíbrio econômico-

financeiro na ordem jurídica brasileira.
62

 Alguns autores, inclusive, chegam a extrair 

contornos bastante concretos ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos em 

decorrência da regra insculpida no art. 37, XXI, da CF/88.
63

  

Apesar do prestígio dessa concepção, entendo descabido invocar o art. 37, XXI, 

da CF/88 como fundamento explícito da noção de equilíbrio econômico-financeiro nas 

concessões.   

                                                                                                                                                                                                  
equilíbrio econômico-financeiro, no meu entender, é legal, sendo, por essa razão, de observância 

obrigatória.  
62

 Em meio aos defensores da existência de assento constitucional expresso no art. 37, XXI, da CF/88 para o 

tema do equilíbrio econômico-financeiro, encontram-se: (i) Celso Antônio Bandeira de Mello, Contrato 

administrativo: fundamentos da preservação do equilíbrio econômico financeiro, 1998, p. 29; (ii) Lúcia 

Valle Figueiredo, A equação econômico-financeira do contrato de concessão: aspectos pontuais, 2006, p. 

10; (iii) Arnoldo Wald, O Direito da regulação, os contratos de longo prazo e o equilíbrio econômico-

financeiro, 2007, p. 5; (iv) Fernando Vernalha Guimarães, Concessão de serviço público, 2012, p. 248 – 

249; (v) José Renato Gaziero Cella, Contrato administrativo: equilíbrio econômico-financeiro, 2012, p. 92; 

(vi) Antônio Carlos Cintra Amaral, Concessão de serviços públicos: novas tendências, 2012. 
63

 Para Letícia Queiroz de Andrade, a expressão “mantidas as condições efetivas da proposta” teria tido o 

condão de estabelecer determinadas regras bastante sólidas sobre o tema. De acordo com esta autora, seria 

possível extrair do art. 37, XXI, da CF, a título exemplificativo, a própria metodologia a ser utilizada em 

processos de reequilíbrio, já que ela seria condicionada pelos termos deste artigo, sendo necessária a adoção 

dos parâmetros apresentados na proposta do licitante vencedor no cálculo do montante a ser reequilibrado.  

Essa leitura pode ser inferida das seguintes colocações da autora: “(...) referido dispositivo constitucional 

[art. 37, XXI] afasta a possibilidade de que os diversos elementos que compõem a equação econômico-

financeira da concessão sejam todos predeterminados pela entidade concedente (...). Sendo assim, a 

constitucionalidade de metodologias de cálculo do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão com base em parâmetros diversos dos que constam da proposta apresentada na licitação – como, 

por exemplo, a criação de um fluxo de caixa marginal – há de se restringir a hipóteses de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão que se ajustem a tal sistemática, como a 

execução de novas obras, v.g., e não para toda e qualquer hipótese de reequilíbrio, sob pena de 

inconstitucionalidade, tendo em vista a clara dicção do inciso XXI do art. 37 da CF no sentido de 

manutenção das condições da proposta apresentada na licitação” (Teoria das relações jurídicas da 

prestação de serviço público sob regime de concessão. Op. cit., p. 210). 
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Isso se justifica pelo fato de que não é possível confundir este comando 

constitucional, que prevê que devem ser “mantidas as condições efetivas da proposta”, com 

o próprio teor da garantia do equilíbrio econômico-financeiro em concessões. O dispositivo 

constitucional, a meu ver, diz respeito a algo diferente da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

Essa leitura é ratificada pela análise da intenção da Assembleia Nacional 

Constituinte ao redigir este dispositivo constitucional.  

Durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte, transcritos na Ata 

Circunstanciada da 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação, realizada em 20 de 

setembro de 1988, foi discutida a redação do art. 37, XXI, no tocante à expressão 

“mantidas as condições efetivas da proposta”.64 Naquela ocasião, os Constituintes 

assentaram que, por meio dessa previsão, “o que se busca é manter-se as condições da 

proposta. Não se faça como o Governo, hoje, que, diante de uma proposta, ele a muda 

unilateralmente e discricionariamente”, nas palavras do Constituinte Luís Roberto Ponte,
65

 

que completou: “a ideia da palavra ‘mantidas’ é manter íntegras todas as condições da 

proposta. E não somente a parte de pagamento”. Ou seja, não basta alterar unilateralmente, 

ainda que, para isso, o particular seja compensado.
66

 Parece-me que há a intenção de que 

haja observância ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, que deve ser cumprido 

tanto pelo particular contratado, como, especialmente, pela Administração Pública. 

                                                                 
64

 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/redacao.pdf>, fls. 216 – 217. 

Acesso em: 13. jul. 2016. 
65

 Luís Roberto Ponte, cuja manifestação foi marcante nos debates para a aprovação da redação do art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, é engenheiro, exerceu a presidência da Construtora Pelotense, presidiu o 

Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul e foi membro do conselho de Serviço 

Social da Indústria (Sesi-RS), do Conselho Estadual da Indústria de Construção (Ceico-RS), do Conselho 

Nacional da Indústria da Construção Civil (CNICC) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano 

(CNDU). Como parlamentar, ganhou notoriedade por, entre outras razões, ter apresentado, em agosto de 

1991, projeto de lei para a edição da atual Lei Federal 8.666/93. Como constituinte, “destacou-se como um 

dos líderes do chamado Centrão, grupo de parlamentares que prestavam apoio ao governo Sarney, e como 

defensor da livre iniciativa” (Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – 

CPDOC, Fundação Getúlio Vargas – FGV. Disponível em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-roberto-andrade-ponte>. Acesso em: 

11. jul. 2016).  
66

 Inclusive, note-se que, à época da promulgação da CF/88, já vigia dispositivo legal no Decreto-lei nº 

2.300/1986, aplicável aos contratos administrativos de obras, serviços, compras e alienações realizadas pela 

Administração Pública federal, que autorizava a realização de alterações unilaterais pelo poder público, 

desde que restabelecido o “equilíbrio econômico-financeiro inicial”. Nos termos do art. 55, § 7º, “Em 

havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá 

restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial”. Ou seja, não me parece ter havido 

preocupação em meramente assegurar, em nível constitucional, que, diante de alterações unilaterais, fosse 

restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro, já que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, 

nestes casos, já era assegurada a nível legal. 



56 

 

Com base na leitura conjugada entre o disposto no art. 37, XXI, da CF/88 e as 

ponderações externadas pelos constituintes por ocasião da elaboração do texto da 

Constituição, parece-me ser possível extrair três conclusões acerca da determinação de 

“manutenção das condições efetivas da proposta”.  

Em primeiro, que o seu conteúdo traduz algo diferente da garantia do equilíbrio 

da equação econômico-financeira. Parece-me que, por meio dessa disposição, se busca 

assegurar, a nível constitucional, a aplicação do princípio do pacta sunt servanda ao campo 

dos contratos administrativos tal como compreendida pelos civilistas.
67

 Diante de uma 

realidade em que a Administração Pública tendia a exercer, de forma indiscriminada, seu 

poder de alteração unilateral dos contratos – ainda que com o posterior reequilíbrio do 

contrato –, houve preocupação do constituinte no sentido de afirmar a força obrigatória dos 

contratos e, por conseguinte, a necessidade de observância ao pactuado como um todo (e 

não somente às ditas cláusulas econômicas da avença, portanto). Isso não significa que 

haja uma incompatibilidade absoluta entre o exercício de alterações unilaterais dos 

contratos por parte da Administração Pública e a CF/88, mas sim a necessidade de que 

medidas desta ordem sejam revestidas de um caráter excepcionalíssimo. Essa concepção, 

quanto à vinculação da Administração Pública às disposições contratuais foi acolhida pela 

Lei Federal nº 8.666/1993, que, em seu art. 66, prevê que: “o contrato deverá ser executado 

fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e normas desta lei, 

respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial”. 

Vale lembrar que, como já mencionado no subcapítulo 1.2, a garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro não se confunde com a efetivação do pacta sunt servanda. 

Por meio deste, impõe-se que a relação jurídica, da forma como pactuada entre as partes, 

seja executada em seus termos originais, já que propugna que o contrato é lei entre as 

partes. Não se preocupa, o pacta sunt servanda, em assegurar que a justiça contratual seja 

efetivada, mas sim que as partes não se eximam de cumprir aquilo que fora pactuado.
68

 A 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro, por seu turno, constitui mecanismo de 

efetivação da justiça contratual, a qual, em muitos casos, será incompatível com os termos 

originais do contrato. Isso porque, por meio dela, em determinadas circunstâncias, 

autoriza-se a intervenção no ajuste – inclusive mediante recurso à via judicial – com o 
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 Sobre o tema, cf. subcapítulo 1.2, notadamente os comentários trazidos na rodapé nº 24. 
68

 Como explica Álvaro Villaça Azevedo, “[o]s contratos são obrigatórios para as partes, porque estas, como 

que realizando naqueles sua lei particular, em suas cláusulas, regulam seus interesses, especificamente. 

Têm, assim, os contratos verdadeira força de lei entre as partes contratantes, ficando adstritas ao pactuado” 

(Teoria geral dos contratos típicos e atípicos, 2009, p. 14).   
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objetivo de evitar que a execução do contrato, em seus termos originais, possa conduzir à 

ruína do empreendimento. A situação é evidenciada, exemplificativamente, nos casos em 

que é materializado, durante a execução do contrato, evento imprevisto que provoque 

impacto significativo na execução do contrato da perspectiva de alguma das partes. Nestes 

casos, pelo princípio do pacta sunt servanda, a parte afetada pelo evento estaria obrigada a 

cumprir, fielmente, o pactuado e, portanto, não poderia pretender uma revisão contratual 

para modificar seus encargos. Contudo, a proteção conferida pelo direito positivo à 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro, conforme demonstro no subcapítulo 2.2, 

autoriza que o contrato seja modificado, de forma que o equilíbrio original seja restaurado.  

Sendo assim, não necessariamente a efetivação da justiça contratual (cuja 

efetivação é almejada pela garantia do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões) 

será compatível com a execução do contrato em seus termos originais (objeto protegido 

pelo pacta sunt servanda).
69

 

Em segundo, a preocupação com a manutenção das condições efetivas da proposta 

possui caráter moralizador. Busca-se, com isso, evitar o desvirtuamento das contratações 

públicas, sendo um desdobramento do próprio princípio da moralidade, insculpido no 

caput do art. 37, porém com aplicação ao campo contratual. Não há, portanto, vedação a 

que ocorram alterações unilaterais, promovidas pelo Estado, mas tais modificações devem 

se dar em caráter residual e privilegiar a adequada execução da avença.  

Por fim, em terceiro, parece-me que a regra insculpida no art. 37, XXI, da CF/88 

não se presta a tutelar os contratos de concessão, mas sim os contratos administrativos de 

obras, serviços, compras e alienações, regidos, essencialmente, pela Lei Federal nº 

8.666/1993. Isso porque, em vista das particularidades envolvidas nos contratos de 

concessão, o constituinte optou por dedicar regra específica ao tema (art. 175), o que afasta 

desta modalidade contratual a incidência do tratamento previsto no art. 37, XXI, da CF/88 

– aplicável especificamente às hipóteses de contratação de obras, serviços, compras e 

alienações. A própria interpretação da expressão “mantidas as condições efetivas da 

proposta” corrobora esse entendimento. Com efeito, embora nos contratos de concessão o 

poder concedente também deva se vincular ao pactuado, é necessário que tais ajustes sejam 
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 O fato de, em determinadas hipóteses, a justiça contratual ser atendida por meio da observância ao 

pactuado (pacta sunt servanda) não faz com que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro possa ser 

encarada como sinônimo do pacta sunt servanda.  

Veja: nas hipóteses em que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro busca manter o equilíbrio 

contratual por meio de fórmulas e critérios predefinidos contratualmente, o atendimento ao pacta sunt 

servanda será compatível com a efetivação desta garantia. Apesar disso, o fato de ser compatível não 

significa que seja sinônimo. São conceitos diferentes, com conteúdos diversos e, embora possam ser 

harmônicos, em determinadas circunstâncias – não em todas, mas algumas –, não se confundem. 
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dotados de maior grau de flexibilidade, a fim de que seja possível a sua adaptabilidade no 

decorrer da sua execução – que costuma se estender por décadas. É diferente do que ocorre 

em contratos administrativos de obras, serviços, compras e alienações, cuja execução se dá 

por curto prazo e nos quais os detalhes relativos à condição de execução são previstos já no 

momento da licitação. Nesses casos, o atendimento ao princípio da obrigatoriedade dos 

contratos é ainda mais relevante, razão pela qual foi consagrado no art. 37, XXI, CF/88 e, 

posteriormente, refletido expressamente no supracitado art. 66 da Lei Federal nº 

8.666/1993.   

Dessa forma, com base nessas considerações, entendo descabido sustentar que a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro encontra  assento constitucional no art. 37, 

XXI, da CF/88, já que o conteúdo da expressão “mantidas as condições efetivas da 

proposta” não tem, na sua essência, o objetivo de tutelar, única e exclusivamente, a 

preservação ou a recomposição do sinalagma patrimonial das contratações públicas, mas 

sim o de frear o exercício descabido da prerrogativa de alteração unilateral dos contratos 

pela Administração Pública, sendo, sob esta perspectiva, uma manifestação do princípio do 

pacta sunt servanda. 

Portanto, entendo que não é possível extrair da CF/88 um fundamento para a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de serviços 

públicos. E isso não é possível seja em função da inexistência de previsão nesse sentido no 

artigo que trata especificamente dos contratos de concessão de serviços públicos, seja 

devido à impossibilidade de analogia com o disposto no art. 37, XXI, cujo teor é aplicável 

exclusivamente a contratos administrativos de obras, serviços, compras e alienações e que 

tampouco consagra a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da forma como, a meu 

ver, sustento que deva ser compreendida.  

Assim, o tema relativo ao equilíbrio econômico-financeiro das concessões de 

serviços públicos foi remetido, pelo constituinte de 1988, por meio do art. 175, parágrafo 

único, aos cuidados do legislador ordinário, sem prejuízo da necessidade de observância de 

determinados princípios gerais por parte deste.  

 

2.2. REGIME DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA LEI FEDERAL Nº 8.987/1995 

 

 Com o objetivo de dar efetividade ao comando prescrito no art. 175 da CF/88, o 

legislador editou, em 13 de fevereiro de 1995, a Lei Federal nº 8.987. Embora o instituto 
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da concessão já viesse sendo largamente utilizado, há décadas, no Brasil, trata-se da 

primeira lei, de caráter geral, destinada a disciplinar tais contratos.70 

 A pretensão deste diploma legal, longe de ser a de regulamentar, de forma 

exaustiva, todos os aspectos das concessões, foi estabelecer diretrizes gerais, limites e 

alternativas capazes de nortear a licitação, a elaboração e a gestão dos contratos. Com isso, 

permite-se que leis setoriais
71

 e, sobretudo, que os próprios instrumentos contratuais 

venham a conferir detalhamento mais adequado, conforme as nuances envolvidas em 

concreto. Para determinados setores, existem contornos legais e atos normativos infralegais 

mais detalhados e atentos às particularidades envolvidas na prestação dos serviços. Em 

outros casos, coube exclusivamente aos contratos de concessão fazê-lo. 

 Trata-se de solução adequada, uma vez que, de um lado, a complexidade 

envolvida nos diferentes projetos concessórios impede um tratamento homogêneo a todos 

eles e, de outro, a natural incompletude de tais contratos, tornam desaconselhável a 

previsão de normas cogentes extremamente detalhistas para dispor sobre o regime de tais 

contratos. É nesse sentido a advertência de Benedicto Porto Neto, segundo o qual: 

“Não é comum que os serviços públicos sejam organizados diretamente 

por lei, mas sim por regulamentos editados com base nela. É que essa 

matéria acomoda-se mal ao tratamento legislativo, seja por envolver 

questões técnicas (para as quais o Congresso, com sua composição 

política, não está preparado), seja pela necessidade de constante 

adequação da organização dos serviços às necessidades públicas 

(incompatível com o tempo necessário para alteração legislativa). O 

                                                                 
70

 As considerações aduzidas neste subcapítulo 2.2 consideram, única e exclusivamente, as condicionantes 

decorrentes da legislação aplicável às concessões de serviços públicos em geral. De todo modo, é evidente 

que, a depender do setor em questão, é possível que a respectiva legislação setorial venha a estabelecer 

condições adicionais que deverão ser observadas pelos contratos. Apenas em âmbito federal, vigoram, a 

título exemplificativo, leis específicas para os setores de energia (Leis Federais nº 9.074/1995 e 

9.427/1996), telefonia (Lei Federal nº 9.472/1997), aeroportuário e aeronáutico (Leis Federais nº 

7.565/1986 e 11.182/2005), rodoviário, ferroviário e portuário (Leis Federais nº 10.233/2001 e 

12.815/2013). 

Em vista da multiplicidade de leis setoriais existentes, a presente dissertação não tem por objetivo uma 

análise minuciosa e sistematizada de todas as particularidades envolvidas em todos os diferentes setores 

que contem com regulamentação própria, embora determinados elementos delas possam ser utilizados com 

o intuito de elucidar aspectos constatados na evolução da praxe regulatória a respeito do tema. 
71

 A edição de leis setoriais mostrou-se necessária, com o passar do tempo, por imperativos de ordem prática. 

Como explica Dinorá Adelaide Musetti Grotti, “[d]iante da diversificação dos serviços públicos, fruto de 

profundas alterações no processo econômico-social definido por vários fatores, entre os quais, a inovação 

tecnológica e a sofisticação dos serviços, houve uma extinção da uniformidade de regime jurídico e foram 

sendo editados diplomas legislativos  disciplinando setores  específicos e determinados, como as Leis nº 

9.427, de 26-12-96 e respectivas alterações sobre  energia  elétrica; e as Leis n. 9.295, de 19-7-96, e 9.472, 

de 16-7-97 (alterada pela Lei 9.986/00), sobre telecomunicações. Surgem o direito das telecomunicações, o 

direito da energia elétrica e assim por diante” (A experiência brasileira nas concessões de serviço público, 

2011). 
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Poder Executivo, no exercício da atividade regulamentar, revela-se muito 

mais preparado para essa tarefa”.
72

 

 A mesma tendência apontada acima orientou o legislador no estabelecimento das 

normas que tratam da garantia do equilíbrio econômico-financeiro.  

 A Lei Geral de Concessões não tratou dos variados aspectos envolvidos no tema 

de forma minuciosa. Dentre as normas legais que dispõem, em alguma medida, sobre a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro, constam disposições gerais de observância 

ora obrigatória, ora facultativa aos contratos de concessão.  

 Em meio às normas de observância obrigatória para os contratos de concessão e 

que assume relevância para a dissertação,
73

 parece-me que a principal seja o próprio 

parâmetro legal para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro. De acordo com a Lei 

Geral de Concessões, “sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se 

mantido seu equilíbrio econômico-financeiro” (art. 10). Trata-se de dispositivo essencial 

para que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro possa ser efetivada. 

 Da leitura deste dispositivo, extraio três conclusões. 

 A primeira é a de que a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro, em seu aspecto preventivo, ocorrerá mediante a aplicação de fórmulas e 

critérios previstos no contrato. Dessa forma, cabe ao contrato, valendo-se das diretrizes 

gerais da lei,
74

 estabelecer os parâmetros a serem observados para a preservação do 

equilíbrio contratual. Essa interpretação é corroborada pelo art. 23, IV, da Lei Geral de 

Concessões, que determina que os contratos disponham de cláusula que tratem do “preço 

do serviço e os critérios e procedimentos para reajuste e revisão das tarifas”.
75

 Sendo 

assim, ainda que a aplicação de eventuais fórmulas de reajuste possa, na prática, não 
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 Benedicto Porto Neto, Concessão de serviço público no regime da Lei n. 8.987/95: conceitos e princípios, 

1998, p. 39. 
73

 A meu ver, a menos que haja lei especial que disponha de forma diversa para algum setor específico, tais 

disposições deverão, obrigatoriamente, ser respeitadas pelos contratos de concessão de serviços públicos 

que venham a ser celebrados durante a vigência da Lei Geral de Concessões. 

Neste sentido, cito, a título exemplificativo, a previsão contida na Lei Federal nº 10.233/2001, que, ao tratar 

sobre as condições a serem observadas nos contratos de concessão no âmbito dos setores ferroviário, 

portuário e rodoviário, estabelece critérios gerais a serem considerados para a revisão das tarifas praticadas, 

a saber: (i) os aspectos relativos a redução ou desconto de tarifas; (ii) a transferência aos usuários de perdas 

ou ganhos econômicos decorrentes de fatores que afetem custos e receitas e que não dependam do 

desempenho e da responsabilidade do concessionário. (art. 35, §1º, ‘a’ e ‘b’). 
74

 Em meio às diretrizes que devem nortear a elaboração dos critérios de reajuste e de revisão das tarifas, 

encontram-se aquelas relativas à necessidade de o seu valor ser suficiente para assegurar a remuneração 

adequada ao particular (art. 9º, § 2º), sempre tendo vista a necessidade de prestação de serviços adequados 

– a finalidade maior dos contratos de concessão –, que se efetiva por meio do princípio da modicidade das 

tarifas, entre outros (art. 6º, § 1º). 
75

 O tema é aprofundado no Capítulo 5, contudo, vale, desde logo, mencionar que a Lei Geral de Concessões 

não cuidou de fixar critérios ou fórmulas rígidas a serem observadas no âmbito de tais procedimentos. 

Assim, cabe à legislação setorial específica e aos contratos de concessão disciplinar, à luz das 

particularidades envolvidas, os critérios mais adequados de reajuste e revisão. 
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assegurar a justiça substancial subjetiva da contratação, o art. 10 estabelece presunção de 

que a sua aplicação permite a manutenção do equilíbrio contratual.  

 A segunda é a de que, como o art. 10 estabelece presunção legal de equilíbrio 

econômico-financeiro nas concessões – que se dá quando forem “atendidas as condições 

do contrato” –, não basta que, no decorrer da execução contratual, seja constatado que, do 

ponto de vista matemático, a equação original entre encargos e vantagens não esteja sendo 

atendida para que seja possível à parte prejudicada alegar a ocorrência de desequilíbrio e, 

com isso, pleitear a recomposição do equilíbrio contratual. De acordo com este dispositivo, 

a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, em caráter remediativo, 

pressupõe, além da quebra superveniente do sinalagma de encargos e vantagens, que o 

evento que deu origem à quebra do equilíbrio seja qualificado, isto é, juridicamente apto a 

autorizar a sua aplicação.  

 Isso, em concreto, ocorrerá nos casos em que o desequilíbrio econômico-

financeiro decorrer de evento extracontratual, que possa ser enquadrado no conceito de 

álea extraordinária, cujo conteúdo abrange as situações previstas no art. 9º, §§ 3º e 4º, da 

Lei Geral de Concessões e no art.  65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, e será 

esmiuçado no Capítulo 6. Desse modo, para que a parte prejudicada por eventual 

desequilíbrio possa invocar a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, há de ser 

atendido o ônus probatório relativo à demonstração de que os impactos constatados 

derivam da ocorrência de evento qualificado juridicamente. 

 Por fim, a terceira conclusão derivada do mencionado art. 10 consiste no fato de 

que, ao estatuir que o equilíbrio econômico-financeiro será considerado mantido quando 

forem “atendidas as condições do contrato”, a Lei Geral de Concessões acaba por impedir 

que o mero cumprimento de cláusulas do contrato – o que inclui a aplicação dos critérios 

de reajuste ou de revisão ordinária, o cumprimento de obrigações e da sua matriz de riscos 

–, constitua elemento apto a autorizar o reequilíbrio contratual.
76-77

 Sendo assim, apenas 
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 A mesma interpretação parece ser partilhada por Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e André 

Rosilho. Ao tratarem da eventual inadequação das cláusulas contratuais de reajuste para promover a 

efetivação correção dos valores pactuados, pontuam os autores que tal discrepância não é, por si só, 

elemento hábil a tornar desequilibrado o contrato. De acordo com os autores, “[p]or definição, a regular 

aplicação de índice de reajustamento de preços fixado em edital de licitação e previsto no contrato não é, 

em princípio, causa de desequilíbrio econômico-financeiro. Trata-se de simples execução contratual. (...) A 

Lei de Concessões (Lei 8.987/1995), em dispositivo de cunho geral aplicável a todas as contratações 

públicas, não deixa margem a dúvida acerca da impertinência de se falar em desequilíbrio econômico-

financeiro nesta circunstância. (...) Ou seja: tratando-se de regular execução do contrato pela simples 

aplicação de sua cláusula de reajuste, não há desequilíbrio econômico-financeiro. Trata-se de presunção que 

sequer precisaria estar positivada; decorre até mesmo da lógica e do bom-senso” (As cláusulas de reajuste 

nos contratos públicos e a segurança jurídica, 2015, p. 221 e 222). 
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eventos alheios ao contrato podem ser considerados aptos, juridicamente, para ensejar o 

reequilíbrio do contrato,
78

 não podendo o concessionário ou o poder concedente alegar 

desequilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses em que o contrato confere solução 

específica.  

 Sendo assim, a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro nas 

concessões em concreto pressupõe não a mera constatação de incompatibilidade entre a 

realidade prática e o sinalagma de encargos e vantagens pactuado, mas, sim, a quebra deste 

sinalagma em virtude da ocorrência de algum evento externo ao contrato.
79

  

                                                                                                                                                                                                  
77

 Diante dos termos da Lei Geral de Concessões, parece-me equivocado o posicionamento sustentado por 

determinados autores e que, inclusive, vem sendo acolhido em contratos de concessão, no sentido de que a 

materialização de riscos alocados ao poder concedente autorizaria o reequilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos. O tema será analisado com maior profundidade no subcapítulo 6.2. Contudo, entendo necessário 

advertir, desde já, que se trata de uma praxe contrária ao art. 10 da Lei Geral de Concessões e que tende, na 

prática, a ampliar desmesuradamente o conteúdo da noção de equilíbrio econômico-financeiro, o que, na 

prática, esvazia o conteúdo jurídico e a importância desta garantia.  

A meu ver, na hipótese de materialização de riscos alocados objetivamente a determinada parte, caberá a 

ela agir com o objetivo de evitar ou mitigar os efeitos decorrentes da eventual materialização do risco. Na 

hipótese de ocorrência do evento e, consequentemente, de prejuízos à outra parte do contrato ou a terceiros, 

a questão é de adimplemento contratual e, portanto, não de invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro. A título exemplificativo, o contrato de concessão patrocinada relativo à outorga do direito de 

exploração da rodovia Estrada dos Tamoios, celebrado pelo Estado de São Paulo, aloca ao poder 

concedente o risco derivado da “obtenção das licenças ambientais de sua responsabilidade e o cumprimento 

das obrigações relacionadas” (subcláusula 26.2.1, (i)). Dessa previsão, tem-se que caberá ao poder 

concedente adotar os atos materiais, procedimento e cumprir eventuais condicionantes a fim de que as 

licenças sejam obtidas. Caso as licenças não possam ser obtidas tempestivamente, de nada adiantará que o 

poder concedente, a quem cabe este risco, meramente promova o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Na realidade, nessa circunstância, deverá o poder concedente agir de forma colaborativa, devendo 

arcar com os dispêndios necessários para a obtenção efetiva das licenças, reparando eventuais danos e 

prejuízos causados ao concessionário e comprometendo-se a renegociar, caso haja interesse do 

concessionário, as condições previstas no contrato, modificando o cronograma de investimentos, entre 

outras obrigações. Não deverá, nesta hipótese, o poder concedente simplesmente se desincumbir do dever 

de obtenção das licenças e meramente promover o reequilíbrio econômico-financeiro – o que pode se 

mostrar absolutamente inócuo. Adimplemento contratual não deve ser confundido com garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro. O único efeito prático de uma eventual ampliação desmesurada da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro seria torna-la sem propósito. 
78 Para ilustrar essa assertiva, suponha-se que determinado contrato de concessão preveja, expressamente, que 

o concessionário de serviços de transporte ferroviário de passageiros assume o risco derivado da ocorrência 

de enchentes. Nesse caso, caberá ao concessionário executar obras destinadas a mitigar os efeitos danosos 

decorrentes de eventual enchente, contratar os seguros cabíveis para cobrir danos causados em decorrência 

desse tipo de evento e, diante da efetiva ocorrência de enchente, suportar os prejuízos, causados para si e 

para terceiros, em decorrência desse evento. Na medida em que este evento foi contratualizado, a sua 

ocorrência, ainda que venha a trazer prejuízos ao concessionário, produzindo impactos no sinalagma de 

encargos e vantagens do contrato, não autorizará a invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro. 

Por outro lado, suponha-se que, na mesma situação considerada, o contrato de concessão nada tenha 

disposto a respeito da assunção do risco de enchentes por nenhuma das partes. Neste caso, a ocorrência de 

enchente de grande proporção que produza impacto comprovado no sinalagma de encargos e vantagens 

constituirá evento externo ao contrato e, portanto, apto a ser enquadrado na hipótese de caso fortuito, que 

autoriza a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro pela parte prejudicada em função da 

aplicação subsidiária do disposto no art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
79

 A interpretação acerca do real alcance do art. 10 da Lei Geral de Concessões não é unívoca. Para Egon 

Bockmann Moreira, por meio de tal dispositivo, o legislador determina que, para a aferição do equilíbrio 

contratual, sejam consideradas não somente o teor das cláusulas pactuadas, como, também, circunstâncias 
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 Ao mesmo tempo em que a Lei Geral de Concessões estabelece, por meio de seu 

art. 10, uma regra obrigatória para nortear a avaliação quanto à ocorrência, ou não, de 

desequilíbrio econômico-financeiro no âmbito das concessões, abre-se, por outro lado, 

espaço para que o contrato venha a complementar o sentido desta norma jurídica. Como 

coloca Arnoldo Wald, Luiza Rangel de Moraes e Alexandre de M. Wald, é “o contrato que 

define os parâmetros para a aferição de eventual quebra desse equilíbrio, gerador da 

obrigação do Poder Concedente de restaurá-lo”.
80

 

 Surge espaço, com isso, para que o gestor público modele as contratações públicas 

de acordo com suas particularidades, conferindo contornos específicos para a conformação 

do equilíbrio dos contratos de concessão de serviços públicos à luz das suas 

especificidades, por meio da previsão de direitos e obrigações específicos atribuídos às 

partes envolvidas na execução do ajuste (art. 23, V e VI)
81

 e que permitirão avaliar, caso a 

caso, o equilíbrio do ajuste. 

 Assim, o contrato deve antecipar, por meio da previsão de direitos, obrigações e 

riscos atribuídos a cada uma das partes,
82

 o que, à luz das particularidades envolvidas no 

                                                                                                                                                                                                  
outras, de caráter subjetivo, envolvidas no momento da celebração do contrato. Na visão deste autor, ao se 

referir às ‘condições do contrato’, são “claras as ideias de base objetiva do negócio, harmonia e 

inalterabilidade transmitidas pelo texto normativo” e explica que “mudanças ocorrem em qualquer contrato 

-  sobremodo no de concessão de serviços públicos, qualificado por sua incompletude reforçada (...). O 

tempo é implacável e inclemente: não há dúvida de que produzirá efeitos (basta pensar na evolução 

tecnológica e nas novas demandas sociais). Então, qual seria a referência para se reconquistar o equilíbrio 

depois da instabilidade? Entra em cena aquilo que a lei denominou de ‘condições do contrato’: a boa-fé 

objetiva e a confiança recíproca, o seu estatuto, a sua natureza e respectivas qualidades. As circunstâncias 

institucionais que determinam a existência daquele específico negócio jurídico (e de nenhum outro) e a 

respectiva natureza funcional do pacto” (grifos meus) (Direito das concessões de serviço público: 

inteligência da Lei 8.987/1995 (parte geral), p. 388-389).  
80

 Arnoldo Wald, Luiza Rangel de Moraes e Alexandre de M. Wald, O direito de parceria e a lei de 

concessões: análise das Leis ns. 8.987/95 e 9.074/95 e legislação subsequente, 2004, p. 342.  
81

 “Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: (...) V - aos direitos, garantias e 

obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades 

de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos 

equipamentos e das instalações; VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do 

serviço”. 
82

 Por algum tempo, teve força a concepção segundo a qual todos os riscos envolvidos no projeto concessório 

deveriam ser assumidos pelo concessionário, pois, de acordo com o art. 2º, II e III, da Lei Geral de 

Concessões, as concessões envolvem a realização das atividades “por conta e risco” do concessionário. A 

praxe contratual e a evolução na doutrina especializada parecem-me ter tornado superada essa concepção.  

Como bem coloca Marcos Augusto Perez, inúmeros aspectos inerentes ao regime jurídico e às 

características das concessões impedem que sejam atribuídos ao concessionário todos os riscos envolvidos 

na contratação. O caráter comutativo de tais contratos, a necessidade de observância do princípio da 

modicidade tarifária, a exigência legal de planejamento técnico e econômico-financeiro e o fato de que 

Estado ter que garantir a prestação dos serviços públicos são fatores que demonstram o descompasso entre 

a interpretação conferida pela doutrina tradicional à expressão ‘por sua conta e risco’, prevista no art. 2º, II 

e III, da Lei Geral de Concessões – a qual, inclusive, já admitia a existência de áleas extraordinárias 

capazes de ensejar o reequilíbrio do contrato até mesmo em benefício do concessionário, atenuando os 

riscos a ele atribuídos. A visão deste autor, com a qual concordo, é a de que “‘por sua conta e risco’ não 

importa em transferência ao concessionário de todos os riscos inerentes ao empreendimento. Importa, sim, 
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caso concreto, será resolvido no âmbito interno do contrato. Caberá às partes adotar 

postura colaborativa a fim de cumprir os termos do contrato, evitando a ocorrência de 

eventos danosos, ou, caso eles venham a se materializar, minimizando seus efeitos e 

remediando seu impacto negativo, conforme previsto contratualmente, já que, em tais 

situações, não caberá a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Com 

efeito, na medida em que os contratos de concessão são, por natureza, incompletos, a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro apenas poderá ser invocada para remediar 

eventual desequilíbrio nos casos em que sobrevierem eventos situados no âmbito da 

incerteza – e que, como tais, não devem ser alocados a nenhuma das partes pelo contrato.
83

 

 Apesar da flexibilidade conferida pela Lei Geral de Concessões para que os 

contratos venham a delinear os aspectos do equilíbrio econômico-financeiro em cada caso, 

esta mesma lei, com o objetivo de evitar abusos por parte da Administração Pública no 

âmbito da modelagem de tais contratos, previu, em dois dispositivos distintos, situações 

que, quando impactarem o sinalagma de encargos e vantagens, deverão ensejar a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, a saber: (i) a criação, 

alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, ressalvados os impostos 

sobre a renda (art. 9º, § 3º); (ii) a alteração unilateral do contrato (art. 9º, § 4º).
84

 Nestes 

casos, em vista dos termos da lei, não haverá espaço para que os contratos de concessão 

disciplinem sobre essas temáticas de maneira diversa, sendo cabível a invocação da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro nos casos em que a materialização de tais 

eventos ocasionarem desequilíbrio na equação econômico-financeira pactuada. 

                                                                                                                                                                                                  
transferência ao concessionário dos riscos que o contrato indicar. Melhor dizendo, são por conta e risco do 

concessionário aqueles riscos que o contrato, expressa ou implicitamente, lhe transferir” (O risco no 

contrato de concessão de serviço público, 2006, p. 130). Em sentido semelhante, cf. Marcos Barbosa Pinto, 

Repartição de riscos nas parcerias público-privadas, 2006, p. 175-176; Egon Bockmann Moreira, Riscos, 

incertezas e concessões de serviço público, 2007; Almiro do Couto e Silva, A recomposição tarifária em 

benefício das concessionárias de serviços de distribuição de energia elétrica, 2015, p. 567; Vitor Rhein 

Schirato, Carolina Caiado Lima Rodrigues, Alocação de riscos nos contratos de engenharia, no contexto 

dos contratos administrativos brasileiros, 2016, p. 209. 
83

 Kleber Luiz Zanchim, ao tratar sobre contratos de parceria público-privadas, esclarece, de forma precisa, a 

diferença entre riscos e incertezas: “A incerteza espreita o programa contratual estabelecido nas PPPs e 

pode desconstrui-lo em um instante. Não tem limites nem admite controle. Atua como uma força da 

natureza. É o oculto para além do risco. Portanto, não integra o ‘pacto adjeto’ que equaliza as expectativas 

dos contratantes. Não convive com experiências do passado. Reside fundamentalmente no futuro. Enquanto 

o risco informa até onde pode-se enxergar na aleatoriedade, a incerteza posiciona-se fora do campo de visão 

das partes. Assim, apesar de terem a mesma origem caótica, risco e incerteza dão-se as costas. Aquele anda 

a passos controlados, tateando o pretérito. Esta corre, sem direção, flertando o porvir” (Contratos de 

parceria público-privada (PPP): risco e incerteza, 2012, p. 184). 
84 Como já mencionado, isso se justifica pelo fato de que não há impedimento para que lei especial (ex. leis 

setoriais ou que criem novas modalidades de contratos de concessão) disponham de forma distinta sobre o 

tema.  
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 Apesar de a Lei Geral de Concessões apenas colocar a salvo essas duas situações, 

a garantia do equilíbrio econômico-financeiro também poderá ser invocada em outras 

situações, externas ao contrato, enquadráveis no conceito de “álea extraordinária”, já que 

a Lei Federal nº 8.666/1993, que trata dos contratos administrativos de obras, serviços, 

compras, alienações e locações, aplica-se às concessões de serviços públicos de forma 

subsidiária (art. 124).85 

 São as situações que configurem “fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual” (art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993). 

Os eventos subsumíveis ao conceito de álea extraordinária e descritas pela mencionada lei 

constituem, na minha visão, conceitos jurídicos indeterminados, cuja correta identificação 

se dará por exclusão, partindo da avaliação daquilo que cada contrato específico alocou 

especificamente a cada uma das partes.
86

  

 Com efeito, na medida em que os contratos de concessão devem se limitar a 

alocar entre as partes os riscos previamente conhecidos, mas não eventos situados no 

campo da incerteza, a álea extraordinária e seus efeitos (autorização para a invocação da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro) incidirão justamente em relação aos eventos 

materializados no curso da execução do contrato e que não tenham sido previamente 

                                                                 
85

 Não somente a Lei Federal nº 8.666/1993 reputa obrigatória a aplicação subsidiária das suas disposições às 

concessões de serviços públicos (art. 124), como, também, o sustenta parte da doutrina influente brasileira. 

Odete Medauar explica que: “a concessão formaliza-se por instrumento contratual, sendo, portanto, um tipo 

de contrato administrativo. Assim, os preceitos gerais sobre os contratos administrativos aplicam-se a essa 

figura” (A figura da concessão, 1995, p. 15). Em vista das particularidades específicas das concessões, esse 

entendimento deve ser encarado com ressalvas, não havendo espaço para a aplicação subsidiária de toda e 

qualquer disposição da Lei Federal nº 8.666/1993 para as concessões. Como colocam Floriano de Azevedo 

Marques Neto e Caio Loureiro “[o] grande perigo de se mesclar o regime da Lei nº 8.666/93 e aquele do 

contrato de concessão é, pois, exagerar na dose e acabar esvaziando a concessão, transmutando-a numa 

prestação de serviços que, se assim o for, deveria acompanhar in totum o modelo tradicional” (A 

(re)afirmação do equilíbrio econômico-financeiro das concessões, 2014, p. 129). Apontam os autores que, 

até mesmo no tocante ao equilíbrio econômico-financeiro, as concessões são dotadas de particularidades 

que impedem a adoção integral do regime jurídico previsto na Lei Federal nº 8.666/1993.  
86

 Acerca da incidência da teoria das áleas extraordinárias nos espaços deixados em aberto pelos contratos de 

concessão, sustenta Fernando Vernalha Guimarães: “[n]a hipótese, contudo, de ausência de solução 

contratualmente estabelecida, caberá ao interprete e ao juiz encontrar critérios secundários a oferecer uma 

solução à questão que possa estar harmonizada com o regime jurídico dos contratos de longo prazo. Neste 

particular, nem a Lei nº 8.987/95 nem a Lei nº 11.079/2004 trazem qualquer indicação acerca da tutela de 

riscos extracontratuais. Já a Lei nº 8.666/93, que tem aplicação subsidiária aos contratos concessórios, 

contém uma disciplina expressa sobre a questão, inscrita na alínea “d” do inc. II do art. 65, deslocando-se à 

Administração Pública os riscos atinentes à álea extraordinária e extracontratual.  Neste particular, e como 

já anotei em outro estudo, o tratamento dispensado pela Lei nº 8.666/93 para a tutela de riscos 

extracontratuais (alínea “d” do inc. II do art. 65) não parece inconciliável com o modelo concessionário” (O 

equilíbrio econômico-financeiro nas concessões e PPPs: formação e metodologias para recomposição, 

2017, p. 99). 
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alocados a nenhuma das partes.
87

 A autorização legal, contida no art. 65, II, “d”, da Lei 

Federal nº 8.666/1993, é, justamente, o principal fundamento legal apto a autorizar que a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro possa ser invocada para remediar 

desequilíbrios supervenientes, sendo vital para a sobrevivência dos contratos de concessão, 

em função do seu longo prazo e elevado grau de incerteza que permeia a execução desses 

ajustes. 

 Sendo assim, a noção de álea extraordinária, consagrada pela Lei Federal nº 

8.666/1993, convive, harmonicamente, com a matriz de riscos incorporada a cada contrato, 

uma vez que, em contratos complexos e de longo prazo, como são os de concessão de 

serviços públicos, é impossível – e, mais do que isso, indesejável – que as partes esvaziem, 

pela via contratual, o conteúdo jurídico das áleas extraordinárias e, portanto, o campo da 

incerteza. Como coloca Kleber Luiz Zanchim: 

“(...) nos ‘megaprojetos’ o conjunto de ‘áleas extraordinárias’ é tão ou 

mais amplo que o de ‘áleas ordinárias’, a despeito da expertise dos 

contratantes. (...) No espaço das áleas extraordinárias cabem muitos 

eventos, não sendo razoável aceitar a premissa de que os contratantes têm 

condição de antecipar toda a complexidade do futuro”.
88

  

 A correta compreensão acerca daquilo que, em determinado projeto concessório, 

pode ser considerado ‘álea extraordinária’ se dará por exclusão, uma vez que não poderão 

ser compreendidos como tais os riscos que tenham sido previa e objetivamente alocado 

entre as partes. O espectro da denominada álea extraordinária será variável, reduzida ou 

ampliada, a depender do teor do contrato, ao qual compete repartir entre as partes os riscos 

considerados para a aferição do equilíbrio contratual, à luz das particularidades envolvidas 

em concreto.  

 A fim de que não houvesse dúvida quanto a isso, a Lei Federal nº 11.074/2004, 

aplicável a concessões patrocinadas e administrativas, esclareceu, que tais contratos devem 

prever “repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força 

maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária”, nos termos do art. 5º, III. 

                                                                 
87

 Caso o evento tenha sido previamente alocado a alguma das partes, caberá a ela arcar com os dispêndios 

necessários para reparar os efeitos decorrentes da sua ocorrência. Neste caso, por mais que o evento 

materializado pudesse, em tese, ser enquadrado como caso fortuito, força maior ou teoria da imprevisão, 

como o contrato previu solução específica, esta deverá ser prestigiada.  

Suponha-se, exemplificativamente, que determinado contrato de concessão de iluminação pública aloque ao 

concessionário os riscos derivados da ocorrência de terremotos de até 4 graus na Escala Richter. Nesse 

caso, na hipótese de ocorrência de abalo sísmico de magnitude igual ou inferior a 4, caberá ao 

concessionário internalizar os efeitos dele oriundos – o que pode incluir, eventualmente, troca de lâmpadas, 

reparos em postes etc. Contudo, caso, na prática, seja verificado que o abalo foi superior a 4 graus, será 

possível que o concessionário, valendo-se do disposto no art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, 

pleiteie o reequilíbrio do contrato, devido à ocorrência de ‘caso fortuito’.   
88

 Kleber Luiz Zanchim, Contratos de parceria público-privada (PPP): risco e incerteza, 2012, p. 68-69. 
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Assim, corrobora a ideia de que, em tais relações concessórias, o espectro das áleas 

extraordinárias será residual, apenas havendo direito a reequilíbrio na hipótese de 

materialização de eventos enquadráveis nestes conceitos e que não tenham sido 

disciplinados, prévia e expressamente, pelo contrato. 

 Como coloca Flávio Amaral Garcia, tratando das concessões regidas pela Lei 

Geral de Concessões e pela Lei Federal nº 11.079/2004: 

“As Leis nº 8.987/95 e nº 11.079/04 que disciplinam, respectivamente, as 

concessões comuns e as parcerias público-privadas (concessões 

patrocinadas e administrativas) não avançaram no tema, o que pode ser 

explicado a partir de uma opção legislativa que reconhece a natural 

indeterminação do conceito de equilíbrio econômico-financeiro e as suas 

múltiplas dimensões e variações que não poderiam ser captadas em 

normas gerais e abstratas. 

Equilíbrio econômico-financeiro, desequilíbrios e reequilíbrios são temas 

tipicamente contratuais, porquanto guardam direta relação com o projeto 

específico que se pretende implementar, não cabendo soluções uniformes, 

absolutas ou genéricas. A máxima de que ‘cada caso é um caso’ é a que 

vale nestas situações” (grifos meus).
89

  

 Outro aspecto de relevo para o tema do equilíbrio econômico-financeiro e que foi, 

em alguma medida, disciplinado pela Lei Geral de Concessões é o da conformação da 

equação econômico-financeira. Apesar de a lei não ter sido detalhista sobre o tema, houve 

preocupação em permitir que o sinalagma econômico-financeiro possa ser integrado por 

elementos bastante variados. Isso porque a lei reconhece que a remuneração do 

concessionário poderá advir não somente da cobrança de tarifas – as quais, inclusive, 

poderão ser diferenciadas para usuários (art. 13)
90

 –, como, também, de subsídios (art. 

17)
91

 e de outras fontes de receitas, cujos recursos devem ser considerados para fins de 

aferição do equilíbrio econômico-financeiro (art. 11).
92

  

 Em vista das particularidades envolvidas em cada projeto concessório, o 

legislador, acertadamente, prevê as alternativas que poderão ser, em concreto, manejadas, a 
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 Flávio Amaral Garcia, A imprevisão na previsão e os contratos concessionais, 2017, p. 121-122. 
90

 “Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos 

específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários”. 
91

 “Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes”. 
92

 “Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em 

favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas 

alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas 

a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei. Parágrafo único. As fontes 

de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato” (grifos meus). 
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fim de que seja assegurado o princípio da modicidade tarifária, sem, contudo, estabelecer a 

obrigatoriedade de adoção de tal ou qual mecanismo.   

 Assim, a Lei Geral de Concessões atendeu adequadamente à orientação 

constitucional ao, de um lado, permitir que os contratos de concessão envolvam outras 

formas de receita, além das tarifárias e, de outro, não cristalizar uma política tarifária rígida 

para todo e qualquer projeto concessório, limitando-se a estabelecer diretrizes, que deverão 

ser adequadas à realidade de cada atividade conforme previsto em eventual lei setorial e 

nos próprios contratos de concessão. Neste ponto, são pertinentes as colocações de 

Jacintho Arruda Câmara a respeito da estratégia adotada pelo legislador ao estabelecer as 

normas, na Lei Geral de Concessões, que versam sobre política tarifária: 

“Estados e Municípios (e a própria União, quando tratar dos serviços 

específicos que lhe são submetidos) têm a atribuição de definir as balizas 

jurídicas para o desenvolvimento do serviço sobre o qual detêm 

competência. Especificar políticas públicas, a pretexto de editar normas 

gerais em matéria de concessões, seria, sob essa vertente, providência 

inválida, por violação de competência legislativa fixada 

constitucionalmente. 

O Capítulo IV da lei, destinado ao tema da ‘política tarifária’, não invade 

esta competência própria das entidades titulares de serviços públicos. O 

tratamento legislativo conferido ao tema restringe-se, basicamente, a 

aspectos econômico-contratuais envolvendo poder concedente e 

concessionário (...). Algumas diretrizes que podem servir de fundamento 

para a adoção de políticas públicas em matéria tarifária foram previstas 

na lei. Constituem, na verdade, autorização legislativa geral para que, na 

ausência de lei específica que trate do tema, a Administração possa vir a 

adotar uma série de medidas em relação ao regime tarifário dos serviços 

públicos”.
93

  

 Ainda no que se refere à conformação da equação econômico-financeira, é 

importante notar que a Lei Geral de Concessões também determinou que os contratos 

deveriam tratar dos demais elementos que a integram. Isso porque cabe ao contrato dispor 

sobre o prazo da concessão, o preço do serviço, as condições de prestação dos serviços e 

demais direitos e obrigações das partes no âmbito do contrato (art. 23). Assim, há amplo 

espaço para que o sinalagma de encargos e vantagens de cada contrato seja adequado às 

características de cada projeto.  

 Desse panorama, depreende-se que a Lei Geral de Concessões fornece elementos 

plurais para a conformação da equação econômico-financeira, permitindo que ela seja 

integrada por ampla gama de variáveis, o que torna a sua compreensão muito mais 
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 Jacintho Arruda Câmara, Tarifa nas concessões, 2009, p. 72. 
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complexa do que, por exemplo, nos contratos administrativos tipicamente regidos pela Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 No tocante aos possíveis procedimentos a serem adotados para que as partes 

efetivem a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, a Lei Geral de Concessões impõe 

que os contratos disponham sobre “o foro e modo amigável de solução das divergências 

contratuais” (art. 23, XV). Sendo assim, embora tenha autorizado, a Lei Geral de 

Concessões não estabelece as vias procedimentais que deverão, obrigatoriamente, ser 

observadas. Apesar disso, sempre houve espaço aberto para a utilização de instrumentos de 

auto e de heterocomposição. Com o passar dos anos, após o surgimento de agências 

reguladoras e aprimoramento de meios alternativos de resolução de conflitos, passaram a 

ser fixadas balizas mais claras para a utilização de outras vias – além da judicial – para a 

resolução de conflitos envolvendo a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro. Tais procedimentos são objeto de análise no Capítulo 7 desta dissertação. 

 Por fim, a lei dedica pouca atenção aos mecanismos que poderão ser manejados 

para promover a manutenção ou restabelecimento da equação econômico-financeira. Em 

um primeiro momento, surge a impressão, pela análise dos termos desta lei, de que seria, 

exclusivamente, por meio da modificação (reajuste ou revisão) das tarifas que o equilíbrio 

deveria ser assegurado. Isso porque tal mecanismo foi expressamente referido, entre outras 

disposições, no art. 9º, § 2º, que prevê a possibilidade de os contratos preverem 

“mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-

financeiro”.  

 Essa leitura, contudo, revela-se incompatível com outras disposições da lei, tais 

como aquela que consagra o princípio da modicidade tarifária e aquela que atribui às 

tarifas papel de relevo na efetivação da política pública de universalização do acesso aos 

serviços (art. 13).
94

 Com efeito, se a solução para qualquer desequilíbrio contratual que 
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 Vale lembrar que a CF/88 incentivou a mudança de orientação no regime aplicável aos contratos de 

concessão ao estatuir que caberá à lei dispor sobre “política tarifária” – o que busca incentivar justamente 

que as tarifas sejam utilizadas para o atingimento de desideratos plurais e, portanto, não somente para 

garantir o equilíbrio do sinalagma entre encargos e vantagens do contrato.  

 Nesse sentido, embora se aplique às concessões a regra de que as cláusulas econômico-financeiras do 

contrato não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado (art. 58, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/1993), a doutrina majoritária reconhece a possibilidade de alteração unilateral do valor das tarifas, já 

que, nos dizeres de Benedicto Porto Neto, “[o] que as partes pactuam é a remuneração devida à 

concessionária, e não o valor da tarifa, que será exigida dos usuários. Esta é fixada unilateralmente pelo 

Estado. Ao pactuar a remuneração da concessionária a Administração pode transferir-lhe o direito de 

arrecada tarifa junto aos usuários. Se o valor da tarifa corresponder à remuneração ajustada, ela estará paga. 

Se for inferior, sua remuneração deverá ser complementada pela Administração (a fonte acessória está 

prevista no art. 11 da Lei n. 8.987)” (Concessão de serviço público no regime da Lei n. 8.987/95: conceitos 

e princípios, 1998, p. 78). Em semelhante sentido, cf. Egon Bockmann Moreira, Direito das concessões de 
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prejudique o concessionário tiver, necessariamente, que envolver a majoração das tarifas 

pagas pelos usuários, isso, na prática, poderá obstaculizar ou tornar excessivamente 

onerosa a fruição dos serviços pelos usuários. Diante disso, parece-me que a alteração das 

tarifas constitui o principal mecanismo vocacionado a restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro, o que, todavia, de forma alguma, elide a possibilidade de utilização de outros 

mecanismos, nos casos em que a modificação das tarifas não se tratar da medida mais 

adequada. 

 Nesse sentido, a própria Lei Geral de Concessões admite que o contrato discipline 

a utilização de determinados expedientes que poderão ser utilizados como mecanismo de 

reequilíbrio, como, por exemplo, a prorrogação do contrato (art. 23, XII), o pagamento de 

indenização (art. 23, XI), a modificação de obrigações de cada uma das partes (art. 23, V) e 

a autorização para a obtenção de novas fontes de receita (art. 11).  

 Em síntese, a Lei Geral de Concessões confere relativa flexibilidade para a 

modelagem de concessões, o que me parece adequado em vista da complexidade envolvida 

nesse tipo de projeto. A preocupação da lei está mais direcionada à previsão de 

alternativas, a serem manejadas conforme as particularidades envolvidas na contratação, do 

que com a prefixação de parâmetros rígidos que deverão nortear a aplicação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro. Apesar disso, determinadas condições, a meu ver, 

deverão ser respeitadas pelos contratos, constituindo limites para a concretização da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

 

2.3. O PAPEL DO CONTRATO NA DEFINIÇÃO DOS CONTORNOS DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

 

A Lei Geral de Concessões, atenta à complexidade envolvida nos contratos de 

concessão de serviços públicos, optou por deixar espaço em aberto para que as avenças 

estabeleçam, em concreto, os contornos do equilíbrio econômico-financeiro. 

Diante disso, à luz das suas particularidades, deverão constar no contrato: (i) as 

variáveis consideradas para a formação da equação econômico-financeira do contrato, que 

inclui a forma de remuneração do contratado, o prazo contratual, a alocação de riscos entre 

as partes, os direitos e obrigações a serem cumpridos por cada qual; (ii) as regras para a 

preservação da equação econômico-financeiro ao longo da sua execução, o que poderá 

                                                                                                                                                                                                  
serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 (parte geral), 2010, p. 334; Karina Houat Harb, A revisão 

na concessão de serviço público, 2012, p. 73; Alexandre Santos de Aragão, A evolução da proteção do 

equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de serviços públicos e nas PPPs, 2013, p. 38. 
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ocorrer por meio de cláusulas de reajuste e, se for o caso, revisão periódica (que poderão, 

por exemplo, levar em consideração a necessidade de compartilhamento de ganhos de 

eficiência com os usuários, entre outros fatores);
95

 (iii) os procedimentos amigáveis de 

solução de divergências contratuais; e (iv) a forma pela qual determinados mecanismos 

potencialmente aptos a reequilibrar o contrato poderão ser utilizados, como é o caso, por 

exemplo, da prorrogação de prazo, a revisão de tarifas e o pagamento de indenizações. 

Ao regulamentar tais aspectos, o contrato apenas não poderá ultrapassar 2 (dois) 

limites materiais.  

O primeiro limite decorre do fato de que a Lei Geral de Concessões impede que 

os contratos confiram solução distinta daquela prevista legalmente a 2 (dois) eventos 

específicos. De acordo com a lei, a solução para a ocorrência de desequilíbrio contratual 

em virtude deles será a aplicação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Os eventos mencionados são aqueles derivados de (i) a criação, alteração ou 

extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, ressalvados os impostos sobre a renda 

(art. 9º, § 3º); (ii) a alteração unilateral do contrato (art. 9º, § 4º). Dessa forma, não poderá 

o contrato dispor de forma diversa acerca desse tema.  

O segundo decorre da possibilidade de a efetivação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro, em seu caráter remediativo, ocorrer apenas em situações residuais, 

cuja solução não tenha sido prevista contratualmente. A Lei Geral de Concessões presume 

que, quando forem atendidas as condições do contrato, estará mantido o seu equilíbrio (art. 

10). Não é possível, portanto, falar-se em desequilíbrio – aptos a ensejar a invocação da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro – diante da materialização de eventos que 

tenham sido disciplinados pelo contrato.  

Dessa forma, preferencialmente, o contrato deve alocar riscos entre as partes, 

dispor sobre os efeitos a serem verificados, em concreto, diante da sua materialização e, 

inclusive, as eventuais regras a serem observadas em processos de negociação, permitindo-

se, assim, a efetivação da justiça substancial subjetiva. Nesse contexto, ressalvadas as 

situações descritas no art. 9º, §§ 3º e 4º, da Lei Geral de Concessões, a garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro terá cabimento residual, na hipótese de ocorrência de álea 

extraordinária que seja, também, extracontratual (art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 

8.666/1993). Deverá incidir para proteger a relação contratual – por meio da tutela do 
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 A Lei Geral de Concessões, ao prever que a tarifa do serviço público concedido será “preservada pelas 

regras de revisão”, acaba por trazer fundamento para a realização de revisão contratual com o objetivo não 

somente de remediar a ocorrência de desequilíbrio contratual (art. 9º, § 2º), mas, também, para preservar a 

equação econômico-financeira do contrato (art. 9º, caput e § 2º). 
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sinalagma de encargos e vantagens anterior – diante da ocorrência de eventos 

supervenientes e incertos, ou seja, extracontratuais. Sendo assim, o segundo limite material 

para a elaboração dos contratos decorre da impossibilidade de o contrato estabelecer 

solução para eventos situados no campo da incerteza, cuja ocorrência, em função dos 

termos da legislação aplicável, poderá ensejar a invocação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro a fim de que seja assegurada a justiça substancial objetiva da 

contratação. 

Tais balizas interpretativas, a meu ver, devem orientar a avaliação quanto à 

compatibilidade de novas práticas ao ordenamento jurídico brasileiro. 
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PARTE II – CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO NAS CONCESSÕES 
 

A edição da Lei Geral de Concessões impulsionou e serviu de fundamento para a 

outorga de inúmeros projetos concessórios pelos diferentes entes da federação. União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, valendo-se das balizas lançadas por esta lei, 

passaram a conceder a prestação de serviços públicos à iniciativa privada durante e após a 

década de 1990. Exerceu forte influência, no contexto da elaboração destes ajustes, a 

doutrina administrativista da época, que, por meio de suas teorias e interpretações ao texto 

legal, definia o papel e o contorno dos variados institutos pertinentes às concessões. 

Passados alguns anos da celebração destas avenças, constatou-se que alguns 

aspectos contratuais mereceriam ser aprimorados, sobretudo no tocante à forma de 

efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro (Capítulo 3). A partir da 

constatação, de um lado, quanto à insuficiência dos contornos conferidos pelos contratos 

para lidar com situações materializadas durante sua execução e, de outro, da possibilidade 

de determinados aprimoramentos serem implementados nas relações concessórias em 

função dos termos, muitas vezes, abertos conferidos pela lei, a modelagem dos novos 

contratos de concessão evoluiu. 

Esse processo evolutivo, contudo, não ocorreu todo de uma vez, tampouco se deu 

de forma homogênea.  

São inúmeros os fatores e agentes que, em alguma medida, contribuíram e vêm 

contribuindo para o diagnóstico dos problemas e para a implementação de mudanças, o que 

faz com que elas venham sendo efetivadas de forma progressiva (Capítulo 4). Apesar 

disso, não são todos os contratos de concessão que passam a se valer de tais inovações, de 

forma que, ainda hoje, muitos deles se revestem das mesmas características daqueles 

celebrados no contexto da edição da Lei Geral de Concessões. 

Essa complexidade faz com que haja dificuldade na identificação dos novos 

paradigmas que se colocam especificamente em relação ao tema do equilíbrio econômico-

financeiro nas concessões de serviços públicos, cujas nuances e aspectos críticos são 

detalhadas na Parte III desta dissertação.  
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS NA 

APLICAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NAS 

CONCESSÕES 
 

Durante a década de 1990, foram celebrados contratos de concessão, nos mais 

variados setores, nas diferentes esferas de governo. A edição da Lei Geral de Concessões, 

o baixo grau de sofisticação das modelagens realizadas e o cenário de forte instabilidade 

econômica fizeram com que parte dos contratos de concessão desse período não 

explorasse, da melhor maneira possível, as ferramentas previstas na lei para garantir a 

adequada prestação dos serviços e passasse a, com o tempo, se mostrar inadequados. 

Talvez o cerne dos problemas decorra do fato de que, a despeito da edição da Lei 

Geral de Concessões, que consubstancia lógica própria para os contratos de concessão, 

havia forte dificuldade na identificação das disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 que 

poderiam, ou não, ser aplicáveis de forma subsidiária aos contratos de concessão. Essa 

circunstância, somada aos termos abertos da Lei Geral de Concessões, levou inúmeros 

contratos de concessão a simplesmente mesclar o regime jurídico de ambos os diplomas. A 

racionalidade subjacente a cada uma dessas figuras contratuais, todavia, é distinta e, bem 

por isso, com o passar dos anos, essa prática passou a mostrar problemas.  

Nas contratações regidas pela Lei Federal nº 8.666/1993, tem-se por objeto a 

celebração de contratos em que (i) o objeto, em seu aspecto qualitativo e quantitativo, é 

precisamente detalhado desde o momento da contratação, (ii) há uma relação jurídica 

bilateral, envolvendo, de um lado, o contratado e, de outro, o órgão ou entidade 

contratante, (iii) a remuneração a ser percebida pelo contratado é certa e fixada, de 

antemão, no contrato e, por fim, (iv) a execução se exaure em curto ou médio prazo. 

Valendo-se das informações trazidas no edital, os licitantes apresentam sua proposta, que 

nada mais é do que uma “planilha de preços do contratado privado, contemplando os 

custos unitários e globais dos insumos e da mão de obra envolvidos, considerando-se 

também os respectivos tributos e encargos sociais”, nos dizeres de Gustavo Andrey 

Fernandes e Guilherme Jardim Jurksaitis.
96

 Portanto, aos encargos previstos correspondem 

vantagens, objetivamente identificadas.  

Pelo regime da Lei Federal nº 8.666/1993, com a celebração dos contratos, o 

ângulo patrimonial do contratado é protegido por meio de regras de reajuste, que devem 

“retratar a variação efetiva do custo de produção” (art. 40, XI), podendo, também, pleitear 
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 Gustavo Andrey Fernandes, Guilherme Jardim Jurksaitis, Equilíbrio econômico e financeiro em contratos 

administrativos de longo prazo: um diálogo necessário entre advogados e economistas, 2016, p. 90.  
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a revisão dos preços contratados na hipótese de ocorrência de eventos que configurem álea 

extraordinária (arts. 57, § 1º, e 65, I, “d”, §§ 5º e 6º). Nestes casos, o reequilíbrio pode ser 

restaurado a partir da verificação do impacto do evento na planilha de custos unitários, a 

fim de que seja restabelecido o equilíbrio anterior.  

As concessões de serviços públicos, diferentemente, por se tratarem de contratos 

que, em geral, contam com longos prazos de maturação, obrigações de investimento por 

parte do concessionário, uma série de riscos e incertezas e interesses não somente das 

partes contratantes, como, também, dos usuários dos serviços, possuem uma racionalidade 

distinta.  

Na medida em que o concessionário assume parte relevante dos riscos do negócio 

– havendo, inclusive, dose de incerteza quanto à remuneração a ser efetivamente auferida –

, é da essência deste modelo de contratação que seja atribuído ao contratado certo grau de 

liberdade para adotar as melhores soluções para a adequada execução do ajuste. Além 

disso, em função da complexidade do seu objeto e elevado prazo de maturação, nesses 

contratos, a incompletude é algo a eles inerente, o que demanda que seus termos permitam 

a sua adaptabilidade às diferentes circunstâncias encaradas ao longo da prestação dos 

serviços. Tais circunstâncias fazem com que a própria conformação da sua equação 

econômico-financeira não possa se dar da mesma forma que ocorre nos contratos 

ordinários de empreitada ou de prestação de serviços, regidos pela Lei Federal nº 

8.666/1993.
97-98
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 Como explica Gustavo Andrey Fernandes e Guilherme Jardim Jurksaitis, no âmbito das concessões, “a 

proposta é algo mais complexo: além dos custos estimados das obras envolvidas, a proposta contém uma 

previsão de receitas durante a concessão – cujos valores, obtidos através da cobrança de tarifas, remuneram 

o concessionário –, um fluxo de caixa para todo o prazo do contrato, uma estimativa da demanda a cada 

intervalo de tempo durante a execução do contrato, a indicação dos imóveis a serem desapropriados etc. Em 

suma, a concessão, para o particular e para a Administração, mais do que um contrato administrativo, é um 

verdadeiro negócio” (Equilíbrio econômico e financeiro em contratos administrativos de longo prazo: um 

diálogo necessário entre advogados e economistas, 2016, p. 90-91).  
98 Também alertando para as particularidades dos contratos de concessão, que impedem que o modelo da Lei 

Federal nº 8.666/1993 seja simplesmente replicado, Floriano de Azevedo Marques Neto e Caio Loureiro 

apontam que: “(...) a engenharia financeira de uma concessão não pode se afastar do conjunto dos seus 

elementos, como, de resto, ocorre com qualquer equação de um contrato de longo prazo. A teoria 

econômica – e, aqui, não vamos adentrar mais do que a limitação técnica nos permite – é profícua ao 

afirmar que o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de longo prazo não pode ser considerado de 

modo hermético, em que cada um dos elementos da equação pode, individualmente, orientar a avaliação do 

impacto de um evento danoso e os parâmetros de eventual recomposição. Queremos com isso dizer, em 

termos simples, que o impacto de um evento na configuração inicial de obras ou serviços não pode ser 

mensurado e mitigado com base em uma planilha de custos unitários, tanto o mais de uma que considera 

apenas o valor nominal de um determinado insumo, afastada qualquer influência de riscos e custos 

ancilares, próprios da concessão. Não é assim que se constrói a equação de um contrato de concessão. (...) 

É indissociável da equação da concessão a consideração dos custos de amortização dos investimentos 

realizados, o que, por si só, (i) desvincula o equilíbrio econômico-financeiro da concessão daquele próprio 

dos contratos tradicionais e (ii) impede que planilhas de custo unitários de obras sirvam de balizamento 
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Embora a Lei Geral de Concessões, como já mencionado ao longo do subcapítulo 

2.3, fornecesse elementos para que os contratos celebrados com base nela fossem dotados 

de certo grau de flexibilidade, essa percepção passou ao largo de modelagens realizadas à 

época de sua edição, que acabaram por adotar uma lógica bastante semelhante àquela dos 

contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993, praxe esta que também foi, em alguma 

medida, influenciada por determinadas concepções doutrinárias. 

Com a percepção das insuficiências e inadequações deste modelo, uma série de 

modificações foram incorporadas ao texto dos contratos já em vigor e, sobretudo, na 

estrutura dos novos contratos. Um dos principais – ou, talvez, o principal – aspectos que 

sofreu e que vem sofrendo, ainda hoje, gradativa modificação no plano contratual diz 

respeito à conformação da equação equilíbrio econômico-financeira.  

Embora não se possa afirmar que todos os contratos celebrados na década de 1990 

apresentassem os mesmos problemas e que estejam sendo objeto das mesmas correções 

atualmente, busco delimitar aquelas que, na minha visão, são as principais fragilidades 

identificadas em boa parte desses ajustes e que motivaram, com o passar dos anos, a 

implementação de modificações em contratos de concessões mais recentes.  

Em resumo, entendo que as principais dificuldades decorrentes da experiência de 

parte dos contratos de concessão celebrados durante a década de 1990 decorrem dos 

seguintes fatores: (i) adoção do modelo estático de equilíbrio econômico-financeiro, o que 

faz com que a execução dos contratos, ao longo dos anos, passe a se mostrar incapaz de 

efetivar o postulado da justiça substancial subjetiva; (ii) incapacidade de as cláusulas de 

reajuste e de revisão assegurarem a modicidade tarifária, já que elas não consideravam a 

possibilidade de redução do valor das tarifas em decorrência da absorção de ganhos de 

eficiência e de produtividade; (iii) ausência de alocação objetiva de riscos nos contratos, 

tornando frequente a invocação da teoria das áleas como forma de resolução de conflitos (a 

posteriori); (iv) ausência de normas que estabelecessem procedimentos internos de 

resolução de controvérsias ou a possibilidade de utilização de meios alternativos de 

resolução de conflitos, sendo, não raro, necessária a submissão da questão à jurisdição 

estatal; (v) falta de detalhamento contratual quanto aos mecanismos aptos a serem 

utilizados para reequilibrar os contratos.  

 

                                                                                                                                                                                                  
para a definição do equilíbrio e, tanto pior, para orientar processos de recomposição” (A (re)afirmação do 

equilíbrio econômico-financeiro das concessões, 2014, p. 140-141).  
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3.1. ADOÇÃO DO MODELO ESTÁTICO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

A influência da Lei Federal nº 8.666/1993 na estruturação dos contratos de 

concessão celebrados no contexto da edição da Lei Geral de Concessões se deu em 

variados aspectos. Um deles foi na descrição das obrigações, forma de execução das obras 

e serviços e identificação dos custos e despesas envolvidas neste processo por parte do 

concessionário. Como nota Flavio Amaral Garcia: 

“Tradicionalmente, o contrato estruturador de um projeto de relevante 

interesse público era um repositório de condutas e obrigações que 

deveriam ser cumpridas pelo concessionário. A sua nota característica era 

uma regulação amplamente descritiva e analítica das obrigações e deveres 

do parceiro privado, remanescendo pouco espaço de liberdade para o 

contratado inovar ou implementar os seus próprios mecanismos de 

gestão”.
99 

O elevado grau de detalhamento das obrigações e encargos assumidos – 

geralmente previstos no edital, contrato e no plano de negócios
100

 –, somado à incerteza 

quanto ao retorno econômico dos projetos em virtude da instabilidade no cenário 

econômico do país, fez com que, à semelhança do que se verificava nos contratos regidos 

pela Lei Federal nº 8.666/1993, o tratamento conferido ao equilíbrio econômico-financeiro 

de muitos contratos de concessão acabasse por prestigiar, primordialmente, os interesses 

patrimoniais dos concessionários.  

Dessa forma, muitos contratos adotaram o modelo de equilíbrio econômico-

financeiro dito ‘estático’, por meio do qual se assegura que os elementos da equação 

econômico-financeira original sejam imutáveis ao longo de todo o período da concessão. 

Ou seja, o contrato incorpora disposições que fazem com que a preservação da justiça 

contratual seja presumivelmente atendida nos casos em que forem, constantemente, 

mantidos os valores das receitas, custos, despesas prefixadas por ocasião da licitação. 

Considerando o longo prazo de execução dos contratos de concessão, esse paradigma, 

embora possa ser um meio idôneo, do ponto de vista jurídico, para assegurar a justiça 

substancial objetiva da contratação, pode se mostrar absolutamente inadequado, ao longo 
                                                                 
99

 Flávio Amaral Garcia, A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das 

Agências, 2014, p. 63. 
100

 Como explica Marçal Justen Filho: “O plano de negócios consiste na estruturação do empreendimento, 

tomando em vista as exigências estabelecidas no ato convocatório e os riscos impostos ao particular. Isso 

envolve identificar os fins a serem atingidos e determinar os meios adequados. Sob certo ângulo, o ‘plano 

de negócios’ está para a concessão tal como um ‘projeto executivo’ se encontra para um contrato 

administrativo comum. Trata-se de explicitar as atividades que serão executadas, os procedimentos que 

serão adotados, os recursos que serão alocados, o pessoal será envolvido para atingir as metas, de acordo 

com as exigências contratuais” (Considerações sobre a equação econômico-financeira das concessões de 

serviço público: a questão da TIR, 2016, p. 428).  
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da execução contratual, para assegurar a efetivação da justiça substancial subjetiva – isto 

é, aquela que, na concepção das partes, seria a mais adequada (sobretudo da perspectiva 

dos usuários dos serviços). Nesse sentido, tratando do modelo estático de equilíbrio 

econômico-financeiro nas concessões de rodovias, Adalberto Santos de Vasconcelos 

explica que: 

“Os valores dessas rubricas [integrantes do fluxo contábil e financeiro 

definidos com base em valores calculados ou orçados à época do 

processo de licitação] não se modificam ao longo da execução contratual, 

ou seja, o custo operacional, por exemplo, permanece constante durante 

os 20 a 25 anos da exploração da rodovia, independentemente dos ganhos 

de eficiência e produtividade ou, ainda, da mudança do processo de 

trabalho. O que se altera é a quantidade de alguns dos itens que compõem 

cada rubrica (...). Portanto, tem-se um modelo fictício”.
101

 

Nesse contexto, a manutenção do sinalagma de encargos e vantagens acabava por 

beneficiar, exclusivamente, os interesses do concessionário. Isso porque, ao adotar o 

modelo de tarifa pelo custo, era frequente a incorporação de fórmulas de reajuste e de 

revisão pelos contratos capazes de blindar o concessionário ante a ocorrência de eventos 

inerentes ao negócio, buscando neutralizar as variações de custo verificadas.
102

 Como 

explica Marçal Justen Filho: 

“A solução preconizada por esse modelo [tarifa pelo custo do serviço] 

consiste em assegurar ao particular remuneração que permita a 

amortização de seus investimentos, a compensação de seus custos e a 

obtenção de um retorno satisfatório. (...) 

Nesse caso, o poder concedente vincula os reajustes à variação dos custos 

necessários ao fornecimento das utilidades em que se traduz o serviço 

público. Nesse modelo, não há perspectiva de redução do valor tarifário 

real. Mais precisamente, a variação do valor real dependerá da quebra da 

equação econômico-financeira – o que se traduzirá na necessidade de 

                                                                 
101

 Adalberto Santos de Vasconcelos, O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de rodovias federais 

no Brasil, 2004, p. 126. 
102

 Exemplificativamente, no setor rodoviário, foram celebrados, durante a década de 1990, 6 (seis) contratos 

de concessão pela União Federal, por intermédio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 

integrantes da denominada 1ª Etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (“Procofe”), nos 

quais foi previsto o cabimento de revisão tarifária “sempre que forem constatadas modificações estruturais 

nos preços relativos aos fatores de produção ou modificações substanciais nos preços dos insumos relativos 

aos principais componentes de custos considerados na formação do valor da Tarifa Básica de Pedágio, não 

atendidas ou cobertas pelos reajustes tarifários previstos na Subseção anterior, para mais ou para menos, 

conforme o caso, observados os preceitos legais pertinentes” (Cláusula 64, g).  

Além disso, a fórmula de reajuste de tais contratos levava em consideração a variação ponderada dos 

índices de reajustes relativos a diferentes componentes de custo considerados na formação do valor da tarifa 

(tais como, por exemplo, terraplanagem, pavimentação, obras e artes especiais e serviços de consultoria) 

(Cláusula 53).  

Essa sistemática acabava por neutralizar os riscos que, ordinariamente, seriam assumidos pelo 

concessionário, sendo capazes de onerar, excessivamente, a tarifa cobrada dos usuários.  
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elevação ou redução de seu montante, como providência mais imediata a 

ser adotada”.
103  

Aplicava-se, portanto, lógica bastante semelhante àquela dos contratos submetidos 

à Lei Federal nº 8.666/1993, nos quais a remuneração do concessionário é garantida desde 

que o contrato seja executado nos termos pactuados. 

O modo pelo qual parte destes contratos de concessão eram construídos 

propiciava que o concessionário também se beneficiasse no âmbito de processos de 

reequilíbrio derivados da ocorrência de eventos supervenientes. De um lado, isso decorria 

da incorporação, nesses ajustes, de condições que tornavam a rentabilidade esperada pelo 

concessionário imutável (a taxa interna de retorno), independentemente das circunstâncias 

verificadas em concreto no decorrer da execução do ajuste.
104

 De outro, porque o plano de 

negócios apresentado pelo concessionário era levado em consideração para o 

restabelecimento da relação original de encargos em vantagens. Porém, na medida em que, 

frequentemente, o plano de negócios era elaborado pelo próprio concessionário, os 

licitantes tendiam a, segundo Felipe Benedito Viana, Henrique Carvalho de Souza e Renan 

Essucy Gomes Brandão, “agir oportunisticamente, elaborando-o de forma a maximizar 

seus retornos em processos de reequilíbrio”,
105

 dando origem ao denominado ‘jogo de 

planilhas’. Ademais, a utilização desse documento como parâmetro, costuma, não raro, 

fazer com que “reequilíbrios ao longo de todos os anos do contrato usarão como referência 

preços, insumos e custos fixos desatualizados, não adequados aos preços, custos e 

tecnologias no momento do reequilíbrio”.
106

 

Como consequência, o princípio da modicidade tarifária fica relegado a segundo 

plano, sendo refletido, quando muito, em cláusulas de teor aberto e indeterminado, de 

difícil efetivação prática, o que fazia com que o interesse dos usuários acabasse sendo 

negligenciado.
107

  

                                                                 
103

 Marçal Justen Filho, Teoria geral das concessões, 2003, p. 353. 
104

 Os efeitos desse tipo de situação são resumidos por Flavio Amaral Garcia nos seguintes termos: “Quando 

a entidade adjudicante, por exemplo, regula o contrato assegurando uma estabilidade da taxa interna de 

retorno (TIR) do parceiro privado produz duas consequências indesejáveis: (i) eliminação do risco inerente 

à execução do empreendimento, desnaturando a lógica desses contratos; (ii) subtração, ainda que indireta, 

de uma regulação por perfomance e voltada aos resultados, eis que a rentabilidade do operador econômico 

estará assegurada independentemente do seu grau de eficiência no cumprimento das suas obrigações” (A 

mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das Agências, 2014, p. 70). 
105

 Felipe Benedito Viana, Henrique Carvalho de Souza e Renan Essucy Gomes Brandão, A utilização do 

plano de negócios como ferramenta de reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão de 

rodovias, 2016, p. 201.  
106

 Idem ibidem, p. 202. 
107

 Valendo-me, ainda, do exemplo dos contratos de concessões rodoviárias da 1ª Etapa do Procofe, havia 

cláusula específica que refletia, em alguma medida, preocupação com a modicidade tarifária. Apesar disso, 

em função da falta de critérios desta cláusula para a concretização da medida – em contraposição ao caráter 
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3.2. INCAPACIDADE DE AS CLÁUSULAS DE REAJUSTE E DE REVISÃO ASSEGURAREM A 

MODICIDADE TARIFÁRIA 

 

A potencialidade de outras ferramentas, capazes de assegurar efetiva modicidade 

tarifária, por meio da apropriação, por exemplo, de ganhos de eficiência e de 

produtividade, era pouco explorada, o que contribuía para o descaso com o interesse dos 

usuários. 

Inclusive, em alguma medida, a própria doutrina contribuía pouco para que os 

instrumentos previstos na Lei Geral de Concessões pudessem ser manejados com o 

objetivo de assegurar a efetiva realização da modicidade tarifária. Isso porque, embora esta 

lei atribuísse aos contratos de concessão a função de estabelecer os “critérios e 

procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas” (art. 23, IV), a leitura que se fazia 

acerca do potencial destes expedientes era, ainda, bastante limitada.  

A título exemplificativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, discorrendo sobre a 

hipótese de cabimento dos reajustes e revisões, coloca que, em tais contratos: 

“(...) hão de ser assegurados tanto os reajustes e revisões para recompor 

os valores que se tenham esvaído, respectivamente, com o desgaste da 

moeda ou com a superveniência de encargos agravadores das prestações 

devidas pelo contratado, quanto a recuperação dos montantes que acaso 

hajam ficado a descoberto, se ocorrer retardamento indevido nas 

providências condicionais à sua efetivação” (grifos meus).
108

  

Ou seja, para este autor, a vocação das cláusulas de reajuste seria, essencialmente, 

para corrigir os valores pactuados conforme a variação da inflação; já os critérios de 

revisão se prestariam para reequilibrar o contrato na hipótese de materialização de eventos 

                                                                                                                                                                                                  
objetivo das disposições capazes de satisfazer meramente os interesses patrimoniais do concessionário, 

notadamente as de reajuste –, sua existência acabava sendo desconsiderada. De acordo com a Cláusula 77 

de tais ajustes: “A cada período de 12 (doze) meses, por ocasião da data de aniversário do Contrato de 

concessão, o DNER e a concessionária procederão a análise do impacto da receita obtida na relação que as 

partes pactuaram inicialmente, revendo o valor da Tarifa Básica de Pedágio, de modo a favorecer a sua 

modicidade” (Cláusula 77).  
108

 Celso Antônio Bandeira de Mello, na sequência, explica que “no reajuste, a tarifa substancialmente não 

muda; altera-se apenas o preço que a exprime. Como persistem os mesmos fatores inicialmente levados em 

conta, há apenas atualização dela, a fim de acompanhar a normal elevação de preços resultante da perda do 

poder aquisitivo da moeda”. Já na revisão, “há uma reconsideração ou reavaliação do valor inicial tomado 

em conta como adequado para enfrentar equilibradamente os encargos, pois se preordena a acobertar 

encargos excedentes dos originais, que irromperem subsequentemente. Assim, a tarifa efetivamente muda, 

não apenas em sua expressão numérica, mas também na qualificação do próprio valor que lhe deve 

corresponder para que seja mantido o equilíbrio inicial entre os encargos dantes previstos e a 

correspondente retribuição. Tem lugar, pois, quando sobrevêm eventos que desequilibram a equação 

original. Tais fatores tanto podem ser (b1) alteração unilateral do contrato; (b2) superveniência de medidas 

de alcance geral expedidas pelo poder público sem relação com seus poderes contratuais (‘fato do príncipe') 

e que agravam a equação inicial (caso, por exemplo, da elevação de tributos a que se refere o § 3º do art. 9º 

da lei de concessões) ou (b3) ocorrências derivadas de eventos imprevisíveis – ou de proporções que 

ultrapassam sua previsibilidade – convulsionadores da economia contratual (‘teoria da imprevisão’)” 

(Concessão de serviço público e sua equação econômico-financeira, 2012, p. 259). 
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supervenientes que ocasionassem desequilíbrio ao contrato. Embora não se trate de leitura 

equivocada, essa concepção é incompleta, para as concessões, por não explorar toda a 

potencialidade de tais instrumentos, sobretudo do instituto da revisão, que pode ser 

utilizado não somente para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro em decorrência 

da ocorrência de eventos que causem desequilíbrio contratual, como, também, para 

preservá-lo, pois, como prevê a Lei Geral de Concessões, “os contratos poderão prever 

mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro” 

(art. 9º, § 2º)
109

 – o que, atualmente, tem sido feito por meio das denominadas revisões 

periódicas ou ordinárias.  

Dessa forma, a definição contratual das regras de reajuste e de revisão destinadas 

a manter a equação econômico-financeira ou restabelecê-la, durante a execução contratual, 

costumava ser bastante influenciada pelo modelo previsto na Lei Federal nº 8.666/1993 e 

pouco preocupada com a necessidade de concretização do princípio da modicidade 

tarifária. Por essa razão, tais instrumentos acabavam servindo, exclusivamente, para 

resguardar os interesses patrimoniais dos concessionários. 

 

3.3. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ALOCAÇÃO OBJETIVA DE RISCOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO 

 

Outra tendência contratual, relacionada ao tema do equilíbrio econômico-

financeiro, que passou a se mostrar inadequada, ao longo dos anos, diz respeito à falta de 

preocupação dos contratos com a repartição objetiva dos riscos envolvidos nas 

contratações entre as partes.
110

 Os contratos costumavam se limitar a prever as obrigações 

assumidas pelas partes, sendo silentes a respeito da consequência a ser observada diante da 

                                                                 
109

 Curioso notar que, para Lúcia Valle Figueiredo, o tratamento conferido pela Lei Geral de Concessões, que 

usa o termo ‘revisão’ em diferentes acepções (ora para manter, ora para restabelecer o equilíbrio 

contratual), é um equívoco. Segundo a autora: “[o]bserva-se que a Lei de Concessões usou em diferentes 

sentidos a palavra revisão, não tendo acontecido o mesmo com a Lei de Licitações, que emprega 

corretamente as palavras revisão e reajuste” (A equação econômico-financeira do contrato de concessão: 

aspectos pontuais, 2006, p. 7).  

Isso mostra, a meu ver, o apego da doutrina aos conceitos consolidados no passado, o que dificultava a 

compreensão de mudanças e da potencialidade de institutos que poderiam, há muito, ter sido explorados 

pelos contratos de concessão.  
110 Como aponta Marcos Barbosa Pinto: “Em geral, nossos contratos tratam de repartição de riscos de forma 

sumária, muitas vezes relapsa. Resolve-se a questão, normalmente, mediante aplicação abstrata do princípio 

da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, cujas diretrizes conformadoras estão 

fixadas em lei, mas cuja aplicação prática é feita pelo Judiciário a cada caso, com o auxílio da doutrina 

acadêmica. (...) Ficamos, a meu ver, no pior dos mundos. Sendo a lei e o contrato extremamente genéricos 

sobre o assunto, um imenso peso recai sobre a jurisprudência, que se vê obrigada a decidir, ex post e com 

uma óbvia deficiência de informações técnicas, qual a melhor alocação de riscos” (Repartição de riscos nas 

parcerias público-privadas, 2006 p. 158). 
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futura e eventual materialização de riscos que, ainda que de ocorrência incerta, já 

pudessem ter sido antevistos e dimensionados deste o momento da contratação.  

O longo prazo de tais avenças e as circunstâncias cambiantes às quais estão 

submetidas, tornam frequente a materialização de riscos que impactam na sua execução. 

Diante da ausência de soluções contratuais para a ocorrência de tais eventos, era comum 

que o concessionário, sentindo-se lesado nos seus interesses patrimoniais, alegasse a 

ocorrência de áleas extraordinárias com o objetivo de obter o reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato, com fundamento no art. 65, I, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, 

valendo-se, para isso, frequentemente, de recurso à via judicial.  

Marcos Augusto Perez, em tese sobre o tema do risco no contrato de concessão de 

serviço público, aponta as principais fragilidades decorrentes da ausência de prévia 

distribuição contratual dos riscos e consequente invocação recorrente da teoria das áleas 

como forma de remediar desequilíbrios contratuais. Para o autor, a aplicação desta teoria 

das áleas apresenta problemas, por se tratar de uma solução extremamente simplista, já que 

se limita a dar “teoricamente, solução para prejuízos já existentes e contabilizados”, não 

havendo “preocupação com a formulação de soluções que previnam o prejuízo”. Além 

disso, ela se vale de conceitos vagos, que acabam por gerar insegurança jurídica, pois, não 

raro, o “conflito tende a não ser resolvido ou a sê-lo em desfavor do erário e do usuário, 

que acabarão de uma forma ou de outra conservando a missão de manter sob seu custeio o 

serviço público em funcionamento”.
111

  

Sendo assim, a resolução de conflitos derivados da materialização de riscos que 

poderiam ter sido antecipados durante a modelagem contratual passava a ser objeto de 

análise apenas em momento posterior, após sua ocorrência, e por meio da invocação da 

teoria das áleas, que nem sempre permitia a obtenção da solução mais adequada ao caso 

concreto.  

 

3.4. BAIXO GRAU DE PROCEDIMENTALIZAÇÃO NOS CONTRATOS E FREQUENTE 

JUDICIALIZAÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

 

A utilização da via judicial como forma de resolução de controvérsias 

relacionadas à efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro acabava sendo 

frequente, já que os contratos raramente estabeleciam regras procedimentais para a 

resolução desse tipo de controvérsia e, por muito tempo, houve forte resistência à 
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 Marcos Augusto Perez, O risco no contrato de concessão de serviço público, 2006, p. 115 a 118. 
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possibilidade de utilização de meios alternativos de solução de conflitos, envolvendo 

contratos celebrados com a Administração Pública, notadamente a arbitragem.  

Essa circunstância acabava por agravar, ainda mais, os efeitos nefastos derivados 

da inexistência de matrizes objetivas de risco nos contratos de concessão, em função da 

morosidade do Poder Judiciário brasileiro e, também, da falta de previsibilidade das 

decisões judiciais, o que incrementava a insegurança jurídica. Em vista desse cenário, 

coloca Egon Bockmann Moreira: 

“(...) pouco ou nada valerá ao projeto concessionário o prestígio à ideia 

de que o desequilíbrio atual possa ser recomposto por decisão judicial 

transitada em julgado 10, 20 ou 30 anos depois (muitas vezes depois de 

encerrado o contrato). Essa ordem de agressão às condições normais do 

projeto corrompe as projeções contratuais – o que pode ser fatal em 

investimentos de longa maturação. Num cenário péssimo, a prestação do 

serviço público será prejudicada e o concessionário ficará detentor de um 

precatório. É evidentemente que nada disso atende ao interesse público 

estampado na Lei Geral de Concessões”.
112

  

Embora parte destes problemas persistam, na atualidade, o panorama de mudanças 

é evidente e será demonstrado no Capítulo 7. 

 

3.5. FALTA DE DETALHAMENTO QUANTO AOS MECANISMOS APTOS A REEQUILIBRAR OS 

CONTRATOS 

 

A Lei Geral de Concessões não estabelece, em rol exaustivo, os mecanismos que 

poderão ser utilizados, em concreto, para reequilibrar contratos de concessão. Esta lei, 

embora preveja, de forma expressa, a possibilidade de utilização de revisão tarifária, não 

obsta que outros mecanismos sejam utilizados, tal como a prorrogação e a indenização, 

cabendo ao contrato regulamentar a utilização de tais expedientes.  

Apesar disso, havia pouca preocupação, nos contratos de concessão da década de 

1990, com a explicitação dos possíveis mecanismos a serem utilizados no âmbito de 

procedimentos de reequilíbrio econômico-financeiro.  

Essa circunstância incrementa as incertezas envolvidas nos pleitos de reequilíbrio e, 

também, reduz as chances de a solução adotada, em concreto, não ser aquela que melhor 

reflete os interesses e todas as partes afetadas pela contratação – não somente o 

concessionário e o poder concedente, mas, especialmente, os usuários dos serviços. A 

percepção quanto a esses problemas tem conduzido ao aperfeiçoamento de contratos de 

                                                                 
112

 Egon Bockmann Moreira, Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 

(parte geral), 2010, p. 219. 
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concessão e, inclusive, à edição de atos normativos infralegais com o objetivo de conferir 

tratamento sistematizado ao tema, conforme será melhor detalhado no Capítulo 8 desta 

dissertação.  

 A constatação de todas as problemáticas aventadas ao longo deste Capítulo 3 vem 

sendo colocada em evidência por diferentes atores, que, por diferentes meios, vêm se 

mobilizando com o objetivo de obter soluções adequadas aos contratos de concessão. As 

mudanças sentidas nos últimos anos em relação às temáticas ilustradas acima são 

detalhadas na Parte III desta dissertação, ocasião em que não apenas descrevo as inovações 

derivadas da praxe que vem sendo estabelecida, como, também, analiso sua 

compatibilidade com a legislação aplicável aponto as principais cautelas que se deve ter na 

implementação deste modelo, a fim de que não haja um desvirtuamento da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro. Contudo, antes de adentrar nesta análise, apresento, a 

seguir, as circunstâncias, fatores e agentes que contribuíram para que o tema evoluísse 

(Capítulo 4). 
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CAPÍTULO 4. CONTEXTUALIZAÇÃO JURÍDICO-POLÍTICA DAS 

MUDANÇAS PROMOVIDAS À CONFORMAÇÃO DA GARANTIA DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

 As diversas transformações na forma de efetivação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro nas concessões têm sido suscitadas por diferentes agentes ou 

instrumentos.   

Em meio aos fatores que, direta ou indiretamente, contribuíram para a 

reconfiguração de determinados aspectos do equilíbrio econômico-financeiro nestes 

contratos, destaco a atuação das agências reguladoras, a implementação de mudanças 

legislativas, a ampla utilização de instrumentos que propiciam o envolvimento da iniciativa 

privada durante a fase de modelagem dos contratos de concessão (como os PMIs, as 

audiências e consultas públicas), a jurisprudência do TCU e, também, parte da doutrina 

brasileira e estudos financiados por organismos multilaterais com o objetivo de contribuir 

para o aprimoramento da técnica contratual no Brasil.  

Não é possível afirmar, na minha visão, que apenas um deles seja responsável para 

o aperfeiçoamento do instrumento do equilíbrio econômico-financeiro. Trata-se de 

processo gradativo, que conta com o envolvimento de diferentes agentes e fatores – cada 

qual, inclusive, predicando concepções ou medidas bastante particulares e distintas acerca 

da melhor solução a ser adotada em concreto. Essa circunstância torna, muitas vezes, 

complexa a percepção das mudanças – que acabam passando desapercebidas sobretudo por 

parte da doutrina brasileira –, o que torna ainda mais importante, a meu ver, a elaboração 

de estudos que tenham por objetivo avaliar o fenômeno atual de forma crítica e 

sistematizada.  

O objetivo deste Capítulo 4 é pontuar os diferentes agentes e fatores que, a meu ver, 

contribuíram e vêm contribuindo para tais transformações, a fim de demonstrar a 

complexidade da realidade fática na qual se inserem tais contratos, o que torna a 

compreensão das mudanças atuais uma tarefa um tanto quanto árdua.
113

  

A análise das alterações implementadas na forma de aplicação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro em decorrência dessa interação, assim como a 

identificação de aspectos críticos e cautelas que devem ser observadas no contexto atual, 

por sua vez, é feita nos capítulos que integram a Parte III desta dissertação. 
                                                                 
113

 Não pretendo, neste capítulo, trazer uma descrição exaustiva de todas as contribuições dadas por cada um 

desses agentes e entidades, mas elucidar a forma de atuação de cada um deles, a partir de elementos e 

exemplos concretos, de forma que se possa compreender a complexidade envolvida na análise e no 

processo que vem culminando na releitura da garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões.  
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4.1. ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

 No contexto da transferência da prestação de serviços públicos a particulares e das 

privatizações de empresas estatais atuantes em setores de alta relevância, impulsionadas 

durante a década de 1990, o Estado brasileiro passou a se preocupar não mais com a 

prestação direta de tais atividades, mas sim com a sua regulação. Devido à importância de 

tais serviços, reconheceu-se que não deve o Estado se manter alheio à sua prestação.114 

Alterou-se, portanto, o foco do Estado Prestador para o Estado Regulador.  

Neste contexto, surgem as (já não tão) novas agências reguladoras, com 

características específicas voltadas a propiciar o bom exercício das funções regulatórias 

que lhes foram atribuídas.115 Tais entidades da Administração são, portanto, nada mais que 

o “mecanismo encontrado pelo Estado para permitir um amplo processo de liberalização e 

privatização de atividades antes monopolizadas por agentes estatais”.116 

Com este desiderato, foram constituídas, sobretudo a partir da segunda metade da 

década de 1990, inúmeras agências reguladoras. Em meio às muitas que poderiam ser 

citadas, destaco a criação, na esfera federal, da ANEEL, criada pela Lei Federal nº 

9.427/1996, da ANATEL, constituída pela Lei Federal nº 9.472/1997, da ANTT e da 

ANTAQ, ambas criadas pela Lei Federal nº 10.233/2001, e, por fim, da ANAC, criada pela 

Lei Federal nº 11.182/2005.  

                                                                 
114

 Como nota José dos Santos Carvalho Filho, “a ênfase dispensada a esse aspecto tem por escopo 

demonstrar a necessidade de que o Estado se aparelhasse para exercer o devido controle sobre aqueles aos 

quais fora cometida a atribuição de executar serviços públicos. Anteriormente, o controle era basicamente 

interno, porquanto executado dentro da própria Administração, mesmo que por estruturas administrativas 

diversas (como é o caso da relação entre a Administração Direta e as pessoas da Administração Indireta). 

Com o novo programa, o controle passou a ser externo, sendo controlador o Estado e controlados os 

prestadores dos serviços, todos agora do setor privado. [...] Esse novo tipo de controle influiu no 

aprofundamento da ideia concernente à função regulatória, própria do Estado e voltada para os particulares 

responsáveis por atividades estatais. Bem ficou registrado que a atividade administrativa ‘assumiu um forte 

impacto sobre as atividades de interesse geral, dada a impossibilidade de o Estado satisfazer a todas as 

necessidades públicas, resta-lhe orientar e acompanhar como essas necessidades serão atendidas pelos 

agentes privados’” (Agências reguladoras e poder normativo, 2011, p. 63). 
115

 As características gerais de tais entidades da Administração Pública são apontadas por Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, segundo a qual “[e]las [as Agências Reguladoras] estão sendo criadas como autarquias 

em regime especial. Sendo autarquias, sujeitam-se às normas constitucionais que disciplinam esse tipo de 

entidade; o regime especial vem definido nas respectivas leis instituidoras, dizendo respeito, em regra, à 

maior autonomia em relação à Administração Direta; à estabilidade de seus dirigentes, garantida pelo 

exercício de mandato fixo, que eles somente podem perder nas hipóteses expressamente previstas, afastada 

a possibilidade de exoneração ad nutum; ao caráter final das suas decisões, que não são passíveis de 

apreciação por outros órgãos ou entidades da Administração Pública” (Direito administrativo, 2011, p. 

481).  
116

 Vitor Rhein Schirato, A deterioração do sistema regulatório brasileiro, 2013. 
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 Na gênese das agências reguladoras encontra-se a ideia de que, para que os seus 

objetivos pudessem ser atendidos de forma adequada, seria necessária a concepção de 

entidade capaz de proferir decisões, de um lado, impessoais, que não fossem influenciadas 

por orientações pessoais ou políticas, e, de outro, técnicas, em função da elevada 

especialização das questões que demandam regulação específica em cada setor.  

Para isso, além de se mostrar necessário que estas entidades se revestissem de 

características estruturais singulares, também a sua forma de atuação deveria contribuir 

para o desenvolvimento de uma regulação equilibrada, que considerasse o interesse dos 

diferentes agentes envolvidos no setor,
117

 e flexível, capaz de se amoldar às diferentes 

conjunturas instauradas e a promover o equilíbrio necessário ao setor. 

Para que seja possível atingir estes objetivos, as agências dispõem, na forma da lei 

de regência de cada uma delas, de uma série de instrumentos, entre os quais: (i) elaboração 

dos instrumentos contratuais, (ii) edição de atos normativos de caráter geral sobre temas 

variados e (iii) resolução de conflitos, na via administrativa, relacionados a contratos de 

concessão já em vigor.  

Com base nestes instrumentos, as agências passam a, na prática, exercer função 

verdadeiramente integrativa no âmbito dos contratos de concessão, suprindo suas omissões 

e permitindo que os seus termos se adaptem às cambiantes necessidades que surgem no 

decorrer da execução contratual. Nesse sentido, é pertinente a colocação de Flavio Amaral 

Garcia, segundo o qual: 

“A incompletude contratual e a construção de soluções participativas, 

negociadas e dialógicas, conta, nos setores duplamente regulados, com o 

papel fundamental da Agência que tem, entre outras, a missão de manter 

o equilíbrio sistêmico de todos os interesses que estão em jogo e que 

transcendem apenas àqueles afetos as partes no contrato. Daí se cogitar 

de uma função integrativa que, a partir do método da ponderação, 

contribua para a evolução dinâmica do marco regulatório traçado no 

                                                                 
117

 A atuação destas entidades pressupõe o equacionamento dos mais variados interesses envolvidos na 

prestação dos serviços. Não somente a tensão existente entre interesses do Estado e dos concessionários 

passam a ter que ser conciliados, como, também, os dos usuários, cujos anseios não necessariamente 

coincidem com aqueles perseguidos pelo Estado, na qualidade de poder concedente. Dessa forma, por meio 

da atividade de regulação, atribuída a uma entidade dotada de imparcialidade e tecnicidade, a ideia seria 

trazer certo grau de equilíbrio ao respectivo setor. O objetivo de conciliar os mais variados interesses 

envolvidos na prestação e fruição dos serviços foi objeto de preocupação do legislador, que, ao elaborar 

algumas das leis de criação das agências setoriais estabeleceu a importância de a regulação exercida pelas 

agências harmonizá-los. Nesse sentido, tais leis, de forma mais ou menos expressa, tratam sobre esta 

particularidade na atuação destas entidades. É o caso, v.g., da Lei Federal nº 10.233/2001, que, em seu art. 

20, II, ‘b’, prevê que regulação será exercida com vistas a “harmonizar, preservado o interesse público, os 

objetivos dos usuários, das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de 

entidades delegadas”. Ainda que parte das leis de regência das agências não estabeleça, de forma expressa, 

a necessidade de equalização dos variados interesses, trata-se de noção que se encontra enraizada na própria 

ideia de regulação.  
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contrato, com a sua releitura como fruto de novas circunstâncias e 

contingências que surjam no decorrer da sua execução”.
118

  

A combinação entre os instrumentos de atuação das agências e a praxe regulatória 

acumulada, somada à mudança na conjuntura política e social, contribuiu para a 

implementação de modificação na forma de efetivação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro nos contratos de concessão de serviços públicos.  

Esse movimento vem sendo realizado tanto por meio da (i) elaboração dos novos 

contratos de concessão, (ii) análise de pleitos na via administrativa, relacionados à 

efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões; e (iii) 

publicação de atos normativos de caráter geral. 

A título exemplificativo, vale citar algumas resoluções, editadas pelas agências 

reguladoras supramencionadas, que têm por objetivo, justamente, por meio do exercício do 

poder normativo a elas atribuídos, aprimorar os termos de contratos em vigor e de integrar 

as disposições de novos contratos de concessão, a saber: (i) Resolução ANEEL nº 

435/2011; (ii) Resolução ANTT nº 3.651/2011; (iii) Resolução ANATEL nº 573/2011; (iv) 

Resolução ANTAQ nº 3.220/2014; (v) Resoluções ANAC nº 350/2014, 354/2015 e 

355/2015.
119-120

 

O objetivo deste subcapítulo não é expor e avaliar, criticamente, cada um dos 

aspectos envolvidos na atuação de cada uma das agências reguladoras. Cumpre, por ora, 

apenas elucidar que tais entidades vêm contribuindo, com variados expedientes, para que 

modificações sejam introduzidas na aplicação do equilíbrio econômico-financeiro, sendo 

os principais instrumentos para que isso seja feito a elaboração de novos instrumentos de 

outorga, com aprimoramentos em seu texto, e a edição de atos normativos, de caráter geral, 

aplicável aos diferentes agentes submetidos à regulação da respectiva agência. 

De toda forma, ressalto que, apesar da relevância assumida pelas entidades 

reguladoras no contexto da efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro nas 

                                                                 
118

 Flávio Amaral Garcia, A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das 

Agências, 2014, p. 80. 
119

 Em outras esferas de governo, também se verifica esforço semelhante por parte de seus órgãos 

reguladores. Nesse sentido, no Estado de São Paulo, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo 

editou, em 2013, a Resolução n 001, com o objetivo de disciplinar a metodologia do fluxo de caixa 

marginal para novos investimentos nas concessões.  
120

 Nos atos normativos que vêm sendo editados, há, em geral, a preocupação de disciplinar temas relativos a: 

(i) aspectos procedimentais, acerca da forma pela qual o interessado poderá instar a agência a analisar 

determinado pleito de reequilíbrio em concreto, sendo prevista a documentação e estudos que deverão ser 

apresentados pelo interessados, órgãos envolvidos na análise, prazos de manifestação da agencia, entre 

outras disposições; (ii) mecanismos de reequilíbrio que poderão ser adotados, em cada caso, a fim de 

promover, concretamente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; (iii) prazos 

para que sejam ajuizados pleitos de reequilíbrio pelos interessados; e (iv) fórmula de cálculo do 

desequilíbrio e montante a ser reequilibrado, bem como Taxa de Desconto aplicável.  
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concessões, ao exercer seu poder normativo, é necessário que estejam atentas para o fato 

de que a Lei Geral de Concessões impõe que determinados aspectos do equilíbrio 

econômico-financeiro sejam disciplinados em pormenores nos instrumentos contratuais. 

Em muitos casos, contudo, tem sido comum a previsão, nos novos instrumentos de 

outorga, de cláusulas contratuais excessivamente abertas, que remetem o tratamento de 

determinados aspectos sensíveis relacionados ao equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos, tais como o detalhamento dos critérios de revisão, para a regulamentação da 

agência.
121

  

Embora a Lei Geral de Concessões não estabeleça qual o critério de reajuste e 

revisão a ser adotado, é previsto na lei que tal matéria deve ser disciplinada no contrato 

(art. 23, IV). Trata-se de medida que busca proteger o interesse daqueles que contratam 

com o Poder Público de futuras ingerências que venham a prejudicá-lo em seus direitos 

patrimoniais. A natureza das concessões é contratual, não estatutária, não sendo possível a 

mera vinculação do concessionário aos termos de uma futura e incerta normatização a ser 

estabelecida pela agência para tratar sobre aspectos sensíveis a ponto de poderem 

desvirtuar as premissas econômico-financeiras da contratação. A este propósito, é 

pertinente a crítica de Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e André Rosilho, que, 

ao analisar contratos que estabelecem critérios genéricos de reajustes, apontam que: 

“A Lei de Concessões, nos seus arts. 18, VIII, e 23, IV, exige 

determinação no estabelecimento de critérios de reajuste tarifário em 

editais e contratos de concessão. O art. 122 do CC veda, nos negócios 

jurídicos em geral, a estipulação de obrigações segundo as quais uma das 

partes fique ao puro arbítrio da outra. São, todos esses, fundamentos 

jurídicos por força dos quais se afiguram insuficientes, em contratos de 

concessão de serviços públicos, cláusulas atinentes ao chamado ‘Fator X’ 

que não estipulem os itens a serem considerados na aferição dos ganhos 

de produtividade, nem qual será exatamente o modo de aferição”.
122

  

                                                                 
121

Exemplificativamente, no setor portuário, foi utilizada, nas últimas licitações destinadas ao arrendamento 

de terminais portuários de uso público, parâmetros extremamente genéricos para conduzir processos de 

revisão ordinária. 

Neste sentido, é pertinente a transcrição dos termos dos contratos integrantes do Bloco 1 – Etapa 1 de 

licitações portuárias, conduzidas pela ANTAQ, que não especificam os critérios exatos a serem 

considerados para a revisão ordinária dos contratos e remetem o assunto à regulamentação da agência. Nos 

termos da subcláusula 3.6: “O Contrato será objeto de Revisão Ordinária, a cada 5 anos contados da Data 

de Assunção, para avaliação dos seguintes aspectos do Contrato, observado os procedimentos e prazos a 

serem estabelecidos em regulamentação da ANTAQ: 3.6.1. Verificação da adequação dos Parâmetros de 

Desempenho às atividades executadas pelo Arrendamento, bem como verificação de sua adequação aos 

parâmetros adotados por terminais similares; 3.6.2. Quando houver Tarifa de Serviço, avaliação quanto à 

eventual revisão em função de ganhos de eficiência verificados no setor ou por meio de outros parâmetros 

a serem regulamentados pela ANTAQ, com base em critérios técnicos” (grifo meu). 
122

 Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e André Rosilho, As cláusulas de reajuste nos contratos 

públicos e a segurança jurídica, 2015, p. 235. 
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Dessa forma, ainda que os contratos de concessão sejam naturalmente 

incompletos e a função integrativa da regulação por agência, neste aspecto, deva ter sua 

importância enaltecida, existem limites para que isso seja feito. Em tais situações, seria 

mais adequada a consolidação de um critério fixo no contrato e a inserção de cláusulas que 

prevejam a possibilidade de, em momento futuro, os critérios estabelecidos serem 

renegociados, mediante mútuo acordo, entre poder concedente e concessionário, a fim de 

que a sua aplicação conduza, na maior medida possível, à efetivação do postulado da 

justiça substancial subjetiva.  

De toda forma, é importante, por ora, destacar que, por meio de tais expedientes – 

análise de pleitos na via administrativa, edição de atos normativos e elaboração de 

contratos –, as agências, cada qual em seu respectivo setor, passam a suprir incompletudes 

no campo contratual e vem contribuindo no contexto da modificação de forma de 

operacionalização da garantia do equilíbrio econômico-financeiro.  

 

4.2. MUDANÇAS LEGISLATIVAS  

 

 Após a edição da Lei Geral de Concessões, sobrevieram determinadas mudanças 

legislativas que contribuíram, de forma direta, para que a compreensão acerca das formas 

de efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro pudesse evoluir. Entre elas, 

merecem destaque as leis que, embora aplicáveis a contextos ou a modalidades contratuais 

específicas, contribuíram para a interpretação das disposições da Lei Geral de Concessões, 

a saber: a Lei Federal nº 11.079/2004; a Lei Federal nº 9.074/1995; a Lei Federal nº 

9.307/1996, conforme alterada pela Lei Federal nº 13.129/2015; a Lei Federal nº 

13.140/2015; a Lei Federal nº 13.334/2016; e, por fim, Lei Federal nº 13.448/2017. 

 Além destes diplomas normativos, a legislação setorial, que acaba por nortear a 

atuação das agências reguladoras mencionadas ao longo do subcapítulo 4.1 acima, exerceu 

papel de relevo para a melhor compreensão da potencialidade dos institutos previstos na 

própria Lei Geral de Concessões, em especial porque muitas destas leis vieram a 

estabelecer parâmetros que acabaram por instrumentalizar o princípio da modicidade 

tarifária. Dito de outra forma: se, na Lei Geral de Concessões, a modicidade tarifária era 

descrita como um mero princípio, cuja concretização, na prática, parecia se dar apenas nas 

hipóteses em que o concessionário auferisse receitas extraordinárias (art. 11),
123

 com a 

                                                                 
123

 Além da disposição genérica do art. 6º, § 1º, da Lei Geral de Concessões (que previa, genericamente, que 

a prestação de serviço adequado deveria contar com modicidade das tarifas), apenas o art. 11 parecia conter 
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edição de determinadas leis setoriais, passam a ser evidenciados outros mecanismos 

concretos aptos a fazê-lo, de forma constante, durante a execução contratual, tal como os 

tradicionais institutos do reajuste e da revisão. 

Nesse sentido, faço menção à Lei Federal nº 9.427/1996, que prevê que o regime 

econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme 

estabelecido em contrato, considere a “apropriação de ganhos de eficiência empresarial e 

da competitividade” (art. 14, IV). Da mesma forma, a Lei Federal nº 9.472/1997, ao tratar 

sobre os mecanismos para reajuste e revisão das tarifas dos contratos de concessão no 

setor de telefonia, prevê a necessidade de serem compartilhados com os usuários “os 

ganhos econômicos decorrentes da modernização, expansão ou racionalização dos 

serviços, bem como de novas receitas alternativas” e os “ganhos econômicos que não 

decorram diretamente da eficiência empresaria, em casos como os de diminuição de 

tributos ou encargos legais e de novas regras sobre os serviços” (art. 108, caput c/c §§ 2º e 

3º).  Seguindo a mesma linha, a Lei Federal nº 10.233/2001 determina que os contratos de 

concessão de rodovias, ferrovias e portos adotem critério de revisão que considere, entre 

outros elementos, a “transferência aos usuários de perdas ou ganhos econômicos 

decorrentes de fatores que afetem custos e receitas e que não dependam do desempenho e 

da responsabilidade do concessionário” (art. 35, § 1º, ‘b’).
124

  

Embora cada uma destas leis seja aplicável a setores específicos, as suas regras 

contribuíram para a evolução na compreensão da potencialidade de determinados 

instrumentos já previstos na Lei Geral de Concessões, permitindo que contratos nos mais 

variados setores pudessem se valer desses tradicionais institutos do reajuste e da revisão 

para fazer valer o princípio da modicidade tarifária. 

Outra lei de grande relevância para o aprimoramento das formas de efetivação da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão foi a Lei Federal 

                                                                                                                                                                                                  
hipótese concreta de efetivação do princípio da modicidade tarifária, pois prevê que: “no atendimento às 

peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no 

edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das 

tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei”. 
124

 Na prática, essas disposições são plenamente compatíveis com o teor da Lei Geral de Concessões, que, em 

seu art. 23, IV, prevê que os contratos devem prever os “critérios e procedimentos para o reajuste e a 

revisão das tarifas”. Apesar disso, diante da ausência de explicitação de parâmetros a serem levados em 

consideração na fixação de tais critérios – o que, diante do caráter geral desta lei, parece-me adequado –, 

muitos contratos, celebrados no contexto da edição da Lei Geral de Concessões, não exploravam toda a 

potencialidade desses instrumentos, fazendo com que os critérios de reajuste fossem utilizados, 

exclusivamente, com o objetivo de recompor os valores contratuais conforme a variação da inflação no 

período e os de revisão servissem, tão somente, para reequilibrar o contrato na eventualidade de ocorrência 

de algum evento superveniente que ocasionasse o desequilíbrio do ajuste.  
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nº 11.079/2004, que disciplina a licitação e contratação de concessões patrocinadas e 

administrativas, as denominadas parcerias público-privadas.  

A Lei Federal de PPPs trouxe inúmeras inovações. Para os objetivos desta 

dissertação, parece-me que são 3 (três) as medidas nela previstas que impulsionaram 

modificações no âmbito de contratos de concessão nos mais variados setores.  

A primeira delas, que, também se relaciona com as medidas já anteriormente 

contempladas nas leis setoriais mencionadas, é a exigência de os contratos de PPP 

preverem o compartilhamento de ganhos econômicos do parceiro privado com a 

Administração Pública, na hipótese de redução do risco de crédito dos financiamentos (art. 

5º, IX). Este dispositivo legal acaba por elucidar, de alguma forma, outra situação apta a 

garantir, nos mais variados contratos, a efetivação do princípio da modicidade tarifária. 

A segunda disposição da Lei Federal de PPPs que também me parece ter motivado 

parte das transformações é a autorização para que a remuneração do particular seja 

variável conforme o desempenho (art. 6º, § 1º).
125

 Nesta hipótese, deve o contrato 

incorporar metas e padrões de qualidade e de disponibilidade dos serviços. Sendo assim, 

permite-se que a remuneração do particular não sofra deduções tão somente nas hipóteses 

em que ele aufere algum tipo de benefício – como, por exemplo, a redução de risco de 

crédito –, mas, também, nos casos em que ele não cumpre adequadamente suas 

obrigações.
126

 

 Por fim, a terceira medida contemplada na Lei Federal de PPPs – e, talvez, a mais 

relevante de todas elas para o objeto desta dissertação – é a previsão de que os contratos 

deverão prever repartição objetiva de riscos entre as partes (art. 5º, III).
127

 Esta lei autoriza, 
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 Vale destacar que a incorporação, na Lei Federal de PPPs, quanto à possibilidade de obtenção de 

remuneração variável conforme o desempenho, pelo particular, sedimentou prática que já era possível pelo 

regime da Lei Geral de Concessões, porém, devido à inexistência de fundamento legal expresso e em nome 

da segurança jurídica, o legislador decidiu consagrá-la a nível legal. 
126

 Entendo que há uma medida que, nos últimos anos, tem sido adotada com frequência em contratos de 

concessão celebrados em alguns setores e que pode, a meu ver, ter sido inspirada nesta previsão da Lei 

Federal de PPPs. Trata-se do mecanismo intitulado “Desconto de Reequilíbrio”, previsto nos contratos de 

concessão para exploração da infraestrutura e de prestação de serviços públicos em rodovias federais 

celebrados a partir de 2009, no âmbito da Fase II da 2ª Etapa de Concessões, pela ANTT. Por meio deste 

expediente, permite-se que, anualmente, o concessionário sofra um abatimento no valor das tarifas cobradas 

dos usuários, caso sejam constatados atrasos ou inexecução de obras e serviços previstos contratualmente. 
127

 Sobre a influência do texto da Lei Federal de PPPs sobre outras modalidades contratuais, especificamente 

no que diz respeito à previsão quanto à necessidade de o contrato estabelecer matriz objetiva de riscos, 

André Dabus sustenta que: “independentemente do fato de a Lei de PPPs não ser base legal dos contratos 

de concessão objeto desta pesquisa, é nítido observar que boa parte dos conceitos de repartição de riscos 

introduzidos em seu texto vem sendo paulatinamente absorvida nos contratos de concessão da ANTT, 

principalmente após 2009, com a assinatura do contrato da Via Bahia, fato esse que poderá ser observado 

ao longo deste trabalho” (Riscos gerenciáveis e não gerenciáveis em concessões de rodovias, 2017, p. 46). 
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inclusive, que sejam alocados no contrato os riscos referentes a “caso fortuito, força maior, 

fato do príncipe e álea econômica extraordinária”.
128

  

De um lado, o legislador, acertadamente, teve a cautela de não prefixar, a nível 

legal, uma matriz de riscos universal, aplicável a toda e qualquer contrato de PPP. De 

outro, atribui suficiente flexibilidade ao gestor público para, na modelagem dos contratos 

de PPP, adotar a solução mais adequada à luz das particularidades envolvidas em 

concreto.129  

Tais medidas já eram compatíveis com o disposto na Lei Geral de Concessões e, 

inclusive, vinham sendo incorporadas em experiências pontuais, porém, com a edição da 

Lei Federal de PPPs, a sua viabilidade tornou-se ainda mais evidente. 

Algumas leis contribuíram, também, para que a primazia do Poder Judiciário na 

resolução de conflitos envolvendo questões relacionadas ao tema do equilíbrio econômico-

financeiro cedesse espaço para outros meios de resolução de controvérsias.  

Por um lado, essa prática se consolidou por meio da crescente utilização do 

processo administrativo como meio para a resolução de controvérsias no próprio seio da 

Administração Pública. Isso tornou-se possível, em grande medida, graças à edição da Lei 

Federal nº 9.784/1999 e, também, das próprias leis setoriais, que estabeleceram regras 

norteadoras dos processos administrativos instaurados para a avaliação de pleitos 

submetidos pelos agentes atuantes nos respectivos setores. A crescente 

procedimentalização da atividade administrativa contribuiu para a efetivação do princípio 

do devido processo legal também na via administrativa, permitindo que as decisões 

administrativas fossem emanadas de forma fundamentada, assegurando-se às partes nele 

envolvidas o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

Por outro, com a edição de outras leis específicas, passa a ser estimulada a 

utilização de meios alternativos de resolução de conflitos. Nesse sentido, foi emblemática a 

edição da Lei Federal nº 9.307/1996, que regulamentou a utilização de procedimentos 

arbitrais no país. Embora, no contexto da edição desta lei, houvesse dúvida quanto à 

possibilidade de controvérsias relacionadas a contratos administrativos serem submetidas à 

arbitragem, a Lei Federal de PPPs incorporou previsão expressa nesse sentido (art. 11, III) 

                                                                 
128

 A autorização para a incorporação de repartição objetiva de riscos nos contratos de PPP constitui medida 

já compatível à luz da Lei Geral de Concessões, porém o legislador, por bem, optou por prever, de forma 

expressa, a nível legal, esta possibilidade, a fim de evitar eventuais questionamentos. 
129

 Neste sentido, coloca Fernando Dias Menezes de Almeida que: “[o] espírito das parcerias é o de permitir 

maior flexibilidade às partes para moldar economicamente o negócio, compartilhando riscos e ganhos, de 

modo a melhor atender e harmonizar, em cada caso, os interesses em causa. A prefixação abstrata em lei de 

uma partilha de risco, aplicável indistintamente aos casos concretos – assim entendeu o legislador – não 

necessariamente é o melhor modo de se garantir o interesse público” (Comentários ao art. 5º, 2014, p. 82). 
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e, posteriormente, em 2005, a própria Lei Geral de Concessões foi alterada para prever a 

admissibilidade de recurso à via arbitral (art. 23-A).
130

  

Havia, até algum tempo atrás, certa dúvida, na doutrina, quanto à possibilidade de 

questões relacionadas à efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

poderem, ou não, ser dirimidas na via arbitral, haja vista que a Lei de Arbitragem apenas 

autoriza a utilização dessa via para dirimir “litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis” (art. 1º). Esta controvérsia, a meu ver, deve ser considerada superada no atual 

contexto. Isso porque a Lei Federal nº 13.448/2017, que estabelece diretrizes gerais para a 

prorrogação e relicitação de contratos de concessão nos setores rodoviário, ferroviário e 

aeroportuário, além de incentivar a utilização da via arbitral – ou, ainda, de “outros 

mecanismos alternativos de solução de controvérsias” (art. 31, caput) – para a resolução de 

conflitos envolvendo os contratos de que trata a lei, traz, em rol exemplificativo, situações 

hipotéticas que configuram “controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis”, 

incluindo-se, entre elas, “as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos” (art. 31, § 4º, I). A despeito de esta lei ser aplicável 

especificamente aos contratos de concessões dos setores rodoviário, ferroviário e 

aeroportuário, nada impede que, na minha visão, diante da omissão das demais leis quanto 

ao conteúdo jurídico da noção de “direitos patrimoniais disponíveis” em contratos de 

concessão, o intérprete, valendo-se de analogia
131

 – mecanismo juridicamente idôneo para 

a integração de normas jurídicas (art. 4º do Decreto-lei nº 4.657/1942)
132

 –, se valha de tais 

dispositivos para a correta compreensão do espectro da jurisdição arbitral nos casos em que 

são discutidas controvérsias relacionadas a contratos de concessão. Deve-se, portanto, 

entender viável a submissão à via arbitral de conflitos relativos à efetivação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro. 

                                                                 
130

 Atualmente, parece-me não haver dúvida quanto à possibilidade de todo e qualquer contrato 

administrativo – independentemente de se tratar de concessão, comum, administrativa ou patrocinada, ou 

não – vir a incorporar cláusula compromissória. Isso se deve ao fato de que, em 2015, por meio da edição 

da Lei Federal nº 13.129, foi incorporada à Lei Federal nº 9.307/1996 previsão expressa quanto à 

possibilidade de a administração pública direta e indireta poder se utilizar da arbitragem para “dirimir 

conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (art. 1º, § 1º). 
131

 O fundamento jurídico do instituto da analogia é a efetivação da igualdade jurídica. Não me parece existir 

nenhuma particularidade nos contratos de concessão dos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário que 

justifique que o conceito de direito patrimonial disponível, nestes casos, deva ser distinto daquele a ser 

aplicado em outros casos. Por essa razão, parece-me pertinente a utilização deste método como mecanismo 

de integração de normas para suprir a lacuna das outras leis – como é o caso da Lei de Arbitragem, da Lei 

Federal de PPPs e da Lei Geral de Concessões. 
132

 “Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito”. 
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A edição de leis recentes, como o Novo Código de Processo Civil e a Lei Federal nº 

13.140/2015, vêm incentivando a disseminação da utilização de instrumentos de 

autocomposição para a resolução de conflitos envolvendo a Administração Pública.  

 Por fim, vale fazer referência, também, à edição da já mencionada Lei Federal nº 

13.448/2017, decorrente da conversão da Medida Provisória nº 752/2016 e que fixou, entre 

outras normas, as diretrizes para a prorrogação de contratos nos setores rodoviário, 

ferroviário e aeroportuário. Por meio da previsão de normas de prorrogação antecipada, 

essa Lei acaba por disciplinar o procedimento e condicionantes a serem observadas no 

contexto de renegociação dos contratos que visem à prorrogação antecipada do ajuste,
133

 

hipótese em que deverão ser pactuados novos investimentos (art. 6º) e inúmeras condições 

contratuais deverão ser adequadas (art. 7º).
134

  

Inclusive, o Poder Executivo está legitimado a estabelecer “as diretrizes para a 

utilização da metodologia do fluxo de caixa marginal para fins de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos relacionados aos setores de que trata esta 

lei” (art. 24). A meu ver, a menos que haja anuência do concessionário e expressa previsão 

contratual, esta nova metodologia, caso incompatível com aquela originalmente prevista no 

ajuste, não deverá ser aplicável a todo e qualquer procedimento de reequilíbrio, uma vez 

que a Constituição Federal, expressamente, veda que a lei prejudique o ato jurídico perfeito 

(art. 5º, XXXVI.
135

 

 A Lei 13.448/2017 trouxe importantes medidas, ainda, com o objetivo de dar 

flexibilidade à realização de alterações aos contratos de parceria. Em vista da controvérsia 

acerca da aplicabilidade, ou não, dos limites previstos na Lei Federal nº 8.666/1993 aos 

contratos de concessão – e de parcerias, de um modo geral –, o legislador acabou por 
                                                                 
133

 Para o setor ferroviário, a ANTT havia, em 2015, editado a Resolução nº 4.975 com o objetivo de 

disciplinar os procedimentos e diretrizes para a repactuação dos contratos de concessão de ferrovias no caso 

de pedido de prorrogação de prazo formulados pelas concessionárias atuantes neste setor. 
134

 Deverão os termos aditivos incorporar “mecanismos que desestimulem eventuais inexecuções ou atrasos 

de obrigações, como o desconto anual de reequilíbrio e o pagamento de adicional de outorga” (art. 7º). Para 

os contratos do setor ferroviário, devem ser estabelecidos, ainda, “parâmetros de qualidade dos serviços” e 

“garantia contratual de capacidade de transporte a terceiros” (art. 9º, II e III). 
135

 Suponha-se que o contrato de concessão contemple uma metodologia de reequilíbrio determinada deste o 

momento da licitação. Não poderá, nessa situação, o Governo impor alterações unilaterais e pretender 

promover o reequilíbrio, neste caso, por meio de uma nova metodologia, que venha a sujeitar o contratado a 

condições econômico-financeiras absolutamente distintas daquelas com as quais ele havia se comprometido 

no contexto da assinatura do contrato. Parece-me que a edição de lei que autorize o Poder Executivo a fazê-

lo encontra limites na proteção conferida pelo ordenamento jurídico constitucional ao ato jurídico perfeito, 

que impede que nova lei venha a afetar a situação daqueles que se perfez em momento anterior à sua edição 

e atendeu a todos os requisitos de validade a ele aplicáveis à época. 

Situação distinta será aquela em que (i) o próprio contrato admite a utilização da metodologia de fluxo de 

caixa marginal – tal como vem sendo feito nos contratos de concessão atuais; ou (ii) o concessionário anui 

com as alterações que o poder concedente pretende implementar e, por conseguinte, com a utilização desta 

nova metodologia. Nestes casos, não há que se falar, na minha visão, em violação ao ato jurídico perfeito.  
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esclarecer, de forma expressa, que tais limites são inaplicáveis às alterações destinadas a 

modernizar, adequar, aprimorar ou ampliar os serviços envolvidos em tais contratos (art. 

22).
136

 Trata-se de disposição de grande relevância e que deve ser utilizada com cautela e, 

preferencialmente, mediante procedimentos de alteração consensual do contrato, 

devidamente justificadas e em que fique comprovada a vantajosidade da medida da 

perspectiva do usuário.  

 

4.3. ELABORAÇÃO DIALOGADA DOS CONTRATOS: DIFUSÃO DA UTILIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, CONSULTAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

A mudança no paradigma de atuação do Estado pode ser percebida pela forma de 

interação entre a Administração Pública e a iniciativa privada no contexto de elaboração 

dos contratos de concessão.  

A maior permeabilidade à participação da iniciativa privada – estando incluídas 

neste grupo não somente as empresas concessionárias, como uma ampla gama de atores 

que possuem interesse em tais contratações, como, por exemplo, associações de usuários, 

entidades de pesquisa, consultorias e empresas estruturadoras de projetos, potenciais 

investidores etc. – no processo de elaboração dos instrumentos de outorga contribui para a 

evolução na definição dos contornos contratuais do instituto do equilíbrio econômico-

financeiro e disseminação de novas práticas em diferentes setores e esferas de governo.  

O envolvimento de diferentes atores neste processo tende a permitir a discussão e 

reflexão acerca de potenciais aspectos críticos do projeto no interior da Administração 

Pública. Permite-se que as escolhas cristalizadas no instrumento contratual decorram, 

efetivamente, de proposições, revisões e debates, o que tem o potencial de evitar a 

elaboração de contratos incapazes de lidar com a realidade prática do setor no qual se 

insere. 
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 Além disso, vale destacar que, para os contratos de concessão no setor ferroviário a possibilidade de 

alteração foi mais específica, já que se permite, genericamente, que o órgão competente possa realizar 

alterações com o objetivo de “solucionar questões operacionais e logísticas, inclusive por meio de 

prorrogações ou relicitações da totalidade ou parte dos empreendimentos”, sendo incentivada a busca por 

soluções consensuais para os impasses existentes (art. 25, caput c/c § 1º). As alterações de contratos de 

concessão de serviços de transporte ferroviário poderão culminar, exemplificativamente, na (i) 

“incorporação da totalidade ou de partes resultantes de cisão de outros contratos de parceria” (art. 25, § 2º, 

I), (ii) “desafetação de bens vinculados à prestação dos serviços e a extinção dos serviços relacionados 

àqueles bens” (art. 25, § 2º, II); (iii) “utilização de trechos desincorporados para a prestação de serviços de 

transporte de curta distância por terceiros” (art. 25, § 2º, III); (iv) “o desmembramento de parte da faixa de 

domínio para entes federados que pretendam implantar o transporte ferroviário de passageiros” (art. 25, § 

2º, IV); (v) “construção de novos trechos ou ramais ferroviários, com a extensão necessária para atender 

polos geradores de carga” (art. 27). 
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Nesse contexto, 3 (três) medidas assumem especial relevância, a saber: os PMI,
137

 

as audiências e as consultas públicas (art. 39 da Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 31 e 32 da 

Lei Federal nº 9.784/1999 e leis setoriais, como, por exemplo art. 89, II, da Lei Federal nº 

9.472/1997 e art. 34-A, § 1º, da Lei Federal nº 10.233/2001). 

O fundamento legal dos PMI encontra-se previsto na Lei Geral de Concessões, 

que prevê que o poder concedente poderá autorizar eventuais interessados a apresentar 

estudos, investigações, levantamentos e projetos para instruir o processo de outorga de 

projetos de concessão (art. 21). Apesar disso, foi com a edição do já revogado Decreto 

Federal nº 5.977/2006, de aplicação exclusiva às PPPs, e com a maior utilização do PMI 

por Estados e Municípios, que o expediente passou a ganhar força no cotidiano da 

Administração Pública.
138

 

Valendo-me do modelo previsto na regulamentação aplicável aos PMI 

promovidos  pelo Governo Federal, a realização de PMI propicia a apresentação de 

projetos, levantamentos, investigações ou estudos, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado, com a finalidade de subsidiar a Administração Pública na estruturação de 

empreendimentos que possam ser objeto de, entre outras modalidades contratuais, 

concessão, permissão de serviços públicos ou de parceria público-privada (art. 1º do 

Decreto Federal nº 8.428/2015). A iniciativa para a instauração de PMI é do órgão ou da 

entidade que detenha competência para promover a licitação do empreendimento ou para 

elaborar os respectivos estudos (art. 3º). Apesar disso, não há impedimento para que a 

pessoa física ou jurídica interessada provoque o órgão ou entidade a lançar edital de 

chamamento público com este objetivo.  

Além dos PMI, também têm sido frequente na praxe dos órgãos e entidades 

administrativas a realização de audiências e consultas públicas com o objetivo de receber, 

de quaisquer interessados, críticas e sugestões em relação a minutas de edital, contrato e 

outros documentos técnicos que possam vir a ser utilizados para, em momento futuro, 

instruir eventual licitação destinada à outorga de concessão.
139

 Com isso, permite-se o 
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 Em âmbito federal, o PMI foi regulamentado pelo Decreto Federal nº 8.428/2015. Além do decreto 

federal, diferentes esferas de governo moveram esforços com o objetivo de regulamentar a realização de 

PMI, é o caso, a título exemplificativo, dos seguintes municípios: (i) Município de Belo Horizonte, por 

meio do Decreto nº 14.052/2011; (ii) Município de Salvador, que editou o Decreto nº 23/936/2013; (iii) 

Município de Fortaleza, ao editar o Decreto nº 13.158/2013; (iv) Município de São Paulo, que editou o 

Decreto nº 57.678/2017.  
138

 Vale destacar, contudo, que no setor de energia tratava-se de praxe recorrente desde a edição da Lei 

Federal nº 9.427/1996, uma vez que, ao tratar sobre o tema, esta lei trouxe contornos relativamente precisos 

à utilização deste tipo de procedimento (art. 28). 
139

 Tratando sobre a aderência da consulta pública e a audiência pública na praxe de agências reguladoras ao 

ordenamento jurídico constitucional brasileiro, Rodrigo Pagani de Souza defende que “[a] disseminação de 
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aprimoramento das minutas já elaboradas por meio da interação da Administração Pública 

com uma pluralidade de agentes. 

Embora audiências e consultas públicas tenham o mesmo propósito, tratam-se de 

instrumentos distintos. No âmbito da audiência pública, como explica Odete Medauar, “se 

reúnem autoridades da área e interessados, em local, data e horário prévia e amplamente 

divulgados, para que sejam debatidos ou esclarecidos pontos da questão envolvida, 

abrindo-se a palavra a todos”.140 No procedimento de consulta pública, por sua vez, “a 

Administração divulga um projeto, um plano, um programa que pretenda implantar, 

propiciando o acesso aos dados respectivos, para facilitar a manifestação dos 

interessados”,141 que se materializa, na prática, por meio da submissão de contribuições 

escritas. É frequente que ambos os expedientes sejam utilizados de forma concomitante. 

A despeito das particularidades envolvidas nestes diferentes instrumentos, todos 

eles têm em comum o potencial de contribuir para o desenvolvimento de projetos de 

concessão ainda durante sua fase embrionária. O envolvimento de diferentes atores durante 

a fase interna da licitação, permite a antecipação de eventuais controvérsias e discussão de 

aspectos críticos, o que propicia o aprimoramento dos documentos e tende a evitar futuras 

modificações com o objetivo de corrigir aspectos que já poderiam ter sido antecipados 

durante a modelagem do projeto. Tratam-se, portanto, de mecanismos que contribuem para 

a substituição do paradigma de atuação estatal marcado pela autoridade e verticalidade, em 

prol de um modelo de gestão da máquina pública consensual,
142

 dialogada e, portanto, 

verdadeiramente democrática. Como nota Mário Saadi: 

                                                                                                                                                                                                  
tais institutos em âmbito infraconstitucional harmoniza-se perfeitamente com a Constituição de 1988. 

Deveras, nosso texto constitucional prestigiou significativamente a participação popular na Administração 

Pública, conforme se depreende de seus arts. 10; 29-XII; 37-§3º-I a III; 187; 194-§ún.-VII; 198-III; 204-II; 

205 c/c 206-VI; 216-§1º; 225-caput; 227-caput e §§ 1º e 2º c/c 204-II. Isto sem falar na expressa 

enunciação, logo no parágrafo único do art. 1º, de que ‘todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição’. Não restam dúvidas, portanto, de 

que os mecanismos de participação popular na Administração Pública coadunam-se com a forma de 

democracia mista sob a qual, constitucionalmente, organiza-se o Estado brasileiro” (Participação pública 

nos processos decisórios das agências reguladoras: reflexões sobre o direito brasileiro a partir da 

experiência norte-americana, 2002).  
140

 Odete Medauar, Controle da administração pública, 2014, p. 188 e 189. 
141

 Idem ibidem. 
142

 Quando me refiro à adoção de um modelo de gestão da máquina pública consensual, não quero, com isso, 

dizer que a estruturação de projetos de PPPs e concessões dependa de mútuo acordo entre poder público e 

iniciativa privada. A decisão final, no âmbito da modelagem de projetos, quanto ao modelo a ser utilizado 

continua sendo da Administração Pública. Apesar disso, a dinâmica da fase interna da licitação vem sendo 

alterada, uma vez que há nítida tendência, amparada por dispositivos legais, no sentido de incentivar que as 

ideias do gestor público sejam oxigenadas por meio de contribuições ou subsídios oferecidos por diferentes 

atores, oriundos ou não da iniciativa privada, de forma republicana. Nesse contexto, embora a decisão final 

seja da Administração Pública, a ela será imposto o ônus de avaliar os subsídios colhidos e motivar suas 

escolhas.  
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“A atividade de planejamento das concessões deixa de ser ensimesmada, 

circunscrita a atividades internas da Administração Pública. Abre-se a 

possibilidade para que os interessados apresentem suas manifestações, 

seus pontos de vista sobre a concessão a ser realizada (seja por meio da 

apresentação dos estudos solicitados, seja por meio de participação em 

eventuais audiências e consultas públicas a respeito da matéria, seja com 

a solicitação ao Poder Público da documentação apresentada e das 

justificativas para a escolha pública a respeito do modelo utilizado para a 

licitação). 

O reconhecimento de que a troca preliminar de informações com 

empresas privadas, de maneira formal, transparente e procedimentalizada, 

passa a ser instrumento importante para a consumação de soluções 

relativas a importantes decisões a serem realizadas pelo Poder Público. 

Mune-lhe de maior substrato, com o qual terá maiores condições de 

avaliar a moldura na qual se circunscreve a escolha a ser feita. Podem, 

assim, ser aperfeiçoadas, fortalecidas as deliberações a respeito da 

outorga de concessões”.
143 

No momento em que o PMI, as consultas e audiências públicas são empregados – 

durante a fase interna da licitação –, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro não 

possui contornos concretos e tampouco pode ser invocada.  

Contudo, entendo que tais procedimentos possam ter assumido protagonismo na 

evolução da compreensão de determinados aspectos relativos ao tema do equilíbrio 

econômico-financeiro, uma vez que contribuem para o aperfeiçoamento das minutas 

contratuais em vários sentidos. Com efeito, estes procedimentos podem auxiliar na melhor 

definição de condições que afetarão a operacionalização da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro em concreto, por meio, por exemplo, da elaboração de matrizes de 

risco, definição de critérios de reajuste e revisão e da previsão de mecanismos e 

procedimentos a serem observados no contexto de eventuais pleitos de reequilíbrio. Além 

disso, essa interação de agentes especializados com diferentes esferas de governo tende a 

disseminar as novas práticas para outros setores, tratando-se, portanto, de importante 

ferramenta para a releitura de temas bastante tradicionais.  

 

4.4. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  

 

O TCU – assim como outras cortes de contas –  vem assumindo forte 

protagonismo na implementação de modificações na moldura do equilíbrio econômico-

financeiro no âmbito de contratos de concessões. Apesar de sua atuação apenas se estender 
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 Mário Márcio Saadi Lima, O procedimento de manifestação de interesse à luz do ordenamento jurídico 

brasileiro, 2015, 187-188. 
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aos contratos firmados pelos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública 

federal,
144

 as decisões proferidas por esta Corte acabam servindo, não raro, como 

paradigma para outros tribunais de contas e, inclusive, para a própria administração pública 

integrante de outras esferas de governo no âmbito da modelagem de contratos de 

concessões. 

O objetivo do presente subcapítulo 4.4 não é enumerar todos os julgados deste 

tribunal que assumam relevância para a compreensão dos contornos atuais da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro ou explicitar, exaustivamente, todas as atribuições do 

TCU. 

É relevante, nesta oportunidade, ressaltar que a atuação desse órgão tem ocorrido 

sobretudo no bojo da (i) fase interna das licitações destinadas à outorga de concessões 

(Instruções Normativas TCU nº 27/1998, 46/2004 e 52/2007); (ii) análise e resposta a 

consultas formuladas em tese sobre temas, por vezes, relacionados à efetivação da garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; (iii) fiscalização de contratos de 

concessão em andamento; (iv) fiscalização da atuação das agências reguladoras no âmbito 

do acompanhamento da execução de contratos de concessão, aprovação de revisões 

tarifárias
145

 e edição de atos normativos. 

No exercício de tais atribuições, o TCU vem se posicionando de forma enfática na 

defesa da implementação de modificações específicas no âmbito dos contratos de 

concessão – tanto para os futuros, como para os atualmente em execução.  

No que se refere à forma de efetivação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro, parece-me bastante emblemático o posicionamento consagrado pelo TCU no 

âmbito dos Acórdãos nº 2.154/2007-Plenário e 2.927/2011-Plenário. Isto porque, nestes 

precedentes, considerou que a rentabilidade auferida pelos concessionários nas concessões 

rodoviárias federais integrantes da 1ª Etapa do Procofe vinha sendo excessivamente 

elevada, em prejuízo aos usuários dos serviços, que acabavam extremamente onerados. Por 

essa razão, o TCU, por meio do Acórdão nº 2.154/2007, determinou que a ANTT avaliasse 

se o equilíbrio econômico-financeiro destas concessionárias estava mantido e, caso fosse 

                                                                 
144

 Embora, em geral, as contratações dos Estados e Municípios não estejam sujeitas ao controle do TCU, 

este órgão poderá intervir na execução de contratos celebrados por outros entes federados que contem, para 

sua viabilização, com repasse de recursos da União (art. 71, VI, da CF/88). 
145

 É interessante notar que, até maio de 2017, vigorava a Instrução Normativa TCU nº 43/2002, que tratava 

sobre a fiscalização a ser exercida pelo TCU em relação aos processos de revisão tarifária promovidos pela 

ANEEL. Esse ato normativo, contudo, foi revogado durante a sessão plenária de 17 de maio de 2017, uma 

vez que a Corte considerou que, atualmente, os riscos envolvidos nos processos de revisão tarifária da 

ANEEL são baixos, razão pela qual o Tribunal deve centrar sua atenção em outros objetos passíveis de 

fiscalização.  
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constatado desequilíbrio contratual, a Agência deveria adotar “as providências necessárias 

a fim de promover o equacionamento dos mencionados contratos de concessão, fixando 

nova rentabilidade”. Pretendeu-se, com isso, em verdade, a substituição do modelo de 

equilíbrio econômico-financeiro estático – adotado, originalmente, nestes contratos – pelo 

dinâmico, a fim de que fosse viável a efetivação da justiça substancial subjetiva em tais 

avenças.  

Essa determinação impulsionou a ANTT a editar, posteriormente, a Resolução nº 

3.651/2011, que aprovou a metodologia de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro em decorrência de novas obras, por meio da adoção de Fluxo de Caixa 

Marginal. 

É importante notar que a Agência, acertadamente, não estendeu a nova 

metodologia a todo e qualquer caso, limitando-a à hipótese de realização de novos 

investimentos apenas. Para eventuais desequilíbrios derivados da superveniência de 

eventos futuros e incertos, que impactem no sinalagma original do contrato, deverá ser 

aplicada a metodologia de reequilíbrio autorizada pelo contrato.  

Apesar da cautela adotada pela ANTT neste normativo – no sentido de limitar a 

aplicação da nova metodologia para os casos de novos investimentos –, parece-me que a 

modificação da metodologia de reequilíbrio prevista originalmente nos contratos apenas 

deveria ocorrer nas hipóteses em que houvesse prévia negociação e acordo dos 

concessionários com relação à adoção desta nova metodologia. Na hipótese em que, 

exemplificativamente, forem acrescidos, unilateralmente, pela ANTT (que assume a 

posição de poder concedente em tais contratos), novos investimentos, não deveria ser 

possível a aplicação automática de nova metodologia contrária àquela prevista no contrato. 

Isso porque, embora a aplicação de nova metodologia possa ser justificável do ponto de 

vista da justiça substancial subjetiva, sua implementação apenas poderá ocorrer de forma 

consensual, mediante mútuo acordo das partes.  

O direito positivo preocupa-se em assegurar, por meio da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos, a efetivação da justiça substancial objetiva, como já 

mencionado no subcapítulo 1.3 desta dissertação, ainda que ela, na prática, se distancie da 

realização da justiça substancial subjetiva. A existência dessa garantia é de crucial 

observância nestes contratos em função do seu longo prazo, vultuosos investimentos 

geralmente envolvidos e natural incompletude, que fazem com que deva haver algum 

núcleo duro, capaz de ser preservado ou restaurado, nas hipóteses autorizadas pelo direito, 

durante a execução contratual. Trata-se de medida necessária para que se possa assegurar 



104 

 

alguma dose de segurança jurídica àqueles que se figuram como parte em tais contratos, já 

que impede que a concepção pessoal de uma das partes quanto àquilo que representa a 

justiça contratual (justiça substancial subjetiva) possa prevalecer. 

Posteriormente, por ocasião do julgamento definitivo desta representação, o TCU 

determinou a adoção das medidas necessárias, pela ANTT, para “inserir cláusula de 

revisão periódica da tarifa de pedágio nos contratos de concessão em vigor, assegurando a 

todos os interessados o direito de manifestação” (Acórdão nº 2.927/2011-Plenário). Pelos 

motivos mencionados acima, parece-me que se trata de entendimento temerário, pois busca 

o TCU fazer valer, de forma impositiva, aquilo que, no seu entender, representa a justiça 

da contratação (justiça substancial subjetiva), a contratos já celebrados, o que coloca em 

risco o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, não se tratando de medida compatível 

com o substrato legal da garantia do equilíbrio econômico-financeiro.  

De toda forma, desde o julgamento deste processo, tem sido comum o TCU 

determinar, durante o primeiro estágio de fiscalização dos processos de outorga de 

concessão – momento que antecede a licitação –, a inclusão de cláusulas de revisão 

periódica, que façam referência à metodologia a ser definida pelos respectivos órgãos 

reguladores, com o objetivo de garantir a modicidade tarifária e o equilíbrio do contrato. 

Esse tipo de medida foi estipulado, a título ilustrativo, no Acórdão nº 3.661/2013-Plenário, 

relativo ao acompanhamento do 1º estágio das concessões de áreas e instalações 

localizadas em portos organizados. Nestes casos, em que a fiscalização é realizada antes da 

celebração dos contratos, parece-me possível a realização de recomendação ou 

determinação (quando houver motivos concretos para tanto), pelo órgão fiscalizador, no 

sentido da inclusão de cláusulas desta natureza ao órgão ou entidade pública fiscalizada. 

Por fim, outro precedente capaz de ilustrar a influência exercida pelo TCU para a 

modificação dos contornos da garantia do equilíbrio econômico-financeiro é o Acórdão nº 

2.759/2012-Plenário. Em procedimento de consulta, formulada pelo então Ministro de 

Estado dos Transportes, a Corte foi instada a se manifestar acerca da possibilidade, ou não, 

de “utilização de mecanismos contratuais, tais como o desconto de reequilíbrio e o fluxo de 

caixa marginal” como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro em contratos de 

concessões rodoviárias. Além de o TCU ter concluído pela possibilidade de incorporação 

de tais expedientes nos contratos, a sua utilização foi enaltecida pelo relator Min. Múcio 
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Monteiro.
146

 Desde então, tem sido frequente a previsão destes instrumentos em contratos 

de concessão celebrados em diversos setores.  

A síntese dos precedentes transcritos acima, longe de pretender realizar uma 

descrição exaustiva do repertório jurisprudencial do TCU acerca do equilíbrio econômico-

financeiro nas concessões, busca, apenas, ilustrar a influência e a importância deste órgão 

no contexto das transformações da garantia do equilíbrio econômico-financeiro na 

atualidade, o que justifica, a meu ver, a sua inclusão no rol de atores que vêm contribuindo 

neste processo evolutivo.  

 

4.5. CONTRIBUIÇÃO DA DOUTRINA E DE ESTUDOS E REGULAMENTOS DE ORGANISMOS 

MULTILATERAIS  

  

Além dos agentes e fatores mencionados anteriormente, exerce papel de relevo a 

doutrina brasileira e, também, estudos e regulamentos de organismos multilaterais. 

Muitas vezes inspirada na experiência de outros países ou até mesmo a partir da 

análise crítica da experiência aqui consolidada, doutrinadores brasileiros passam a propor 

evolução na forma de compreensão de institutos tradicionais do direito administrativo. Um 

exemplo disso é a evolução verificada no conceito de concessão e em seus variados 

elementos. Diferentemente do que tradicionalmente se dizia, por influência da doutrina, 

passou-se a reconhecer que a concessão já não se presta, única e exclusivamente, à 

prestação de serviços uti singuli de natureza comercial ou industrial,
147

 o que faz com que, 

                                                                 
146

 Em seu voto, o relator Min. Múcio Monteiro aponta que “11. Como a legislação, obviamente, não 

consegue exaurir todas as situações que hão de sobrevir, então, a ANTT realmente deve se valer dos 

mecanismos contratuais pertinentes para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. 

12. Entre os mais variados instrumentos, tem-se o ‘desconto de reequilíbrio’ e o ‘fluxo de caixa marginal’. 

13. O primeiro pode ser entendido como um mecanismo que, por exemplo, reduza a tarifa básica de 

pedágio caso os indicadores de desempenho estabelecidos no contrato, associados a obras e serviços de 

caráter não obrigatório, não sejam alcançados. 14. Trata-se de instrumento legítimo, porquanto se coaduna 

com o princípio basilar das concessões públicas, que é a obtenção (e manutenção) da proposta mais 

vantajosa para o poder concedente e, por corolário, para o interesse público, no caso, os usuários da rodovia 

(...). 16. Quanto ao outro mecanismo, o ‘fluxo de caixa marginal’, inicialmente destaco que ele foi adotado 

pela ANTT por sugestão do TCU (...). 18. A partir de então, a ANTT passou a se utilizar de tal instrumento 

como forma de evitar as apontadas disparidades e recompor o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos de concessão de rodovias federais, quando forem incluídas novas obras e serviços originalmente 

não previstas”. 
147

 De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “[s]erviços uti singuli são aqueles que têm por finalidade a 

satisfação individual e direta das necessidades dos cidadãos. Pelo conceito restrito de serviço público 

adotado por Celso Antônio Bandeira de Mello, só essa categoria constitui serviço público: prestação de 

utilidade ou comodidade fruível diretamente pela comunidade. Entram nessa categoria determinados 

serviços comerciais e industriais do Estado (energia elétrica, luz, gás, transporte) e de serviços sociais 

(ensino, saúde, assistência e previdência social)”. Tal modalidade contrapõe-se à dos serviços uti universi, 

entendidos como tais aqueles que “são prestados à coletividade, mas usufruídos apenas indiretamente pelos 

indivíduos. É o caso dos serviços de defesa do país contra o inimigo externo, dos serviços diplomáticos, dos 

trabalhos de pesquisa científica, de iluminação pública, de saneamento” (Serviços públicos, 2013, p. 313).  
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por exemplo, a remuneração do concessionário seja revestida de maior complexidade, já 

que pode compreender, ou não, a cobrança de tarifas dos usuários.
148

 Esse tipo de releitura 

produz impactos na compreensão acerca do conteúdo da noção de equação econômico-

financeira e, também, dos mecanismos aptos a restabelecer o equilíbrio contratual, quando 

rompido. 

Da mesma forma, organismos multilaterais têm, com estudos ou regulamentos, 

influenciado as transformações que passam a ser verificadas em variados aspectos 

relacionados à forma de efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro nas 

concessões. 

A título exemplificativo, a análise da experiência recente de variados contratos de 

concessão demonstra que tem sido disciplinada, contratualmente, a utilização da 

arbitragem e dos denominados dispute board resolutions, ou seja, comitê, constituído na 

forma prevista contratualmente, que deverá, diante da ocorrência de conflitos, emitir 

recomendações, vinculantes ou não, com o objetivo de solucioná-los. Tais mecanismos 

foram introduzidos na praxe nacional por influência do Banco Mundial, que, ao se 

comprometer a financiar as obras para a construção da Linha 4 – Amarela de Metrô de São 

Paulo, contratadas em 2003, impôs a observância das regras estabelecidas em seu 

Procurement of Works. A partir disso, a legislação nacional e, também, a praxe contratual 

passou a evoluir, gradativamente, de forma a disciplinar o emprego destes mecanismos 

privados de resolução de disputas.
149

 

Além disso, estudos patrocinados por organismos multilaterais também têm sido 

levados em consideração para o aprimoramento das contratações públicas e, também, da 

própria legislação brasileira. Neste sentido, obra elaborada por equipe do World Bank 

Institute, do Banco Mundial, conduzida pelo J. Luis Guash, intitulada “Granting and 

renegotiating infrastructrure concessions: doing it right”, em 2004, teve papel de relevo 

para o diagnóstico acerca da importância da incorporação, nos contratos de concessão, de 

cláusulas que repartam, objetivamente, os riscos da contratação entre as partes. A doutrina 

brasileira, não raro, invoca esta obra para propor aprimoramentos e cautelas na aplicação 

de institutos relacionados às concessões.
150

 

                                                                 
148

 Sobre o tema, cf. Rafael Wallbach Schwind, Remuneração do concessionário: concessões comuns e 

parcerias público-privadas, 2010, p. 26 – 29; e Marcos Augusto Perez, O risco no contrato de concessão 

de serviço público, 2006, 64 – 72. 
149

 O tema será analisado com maior detença ao longo do Capítulo 7. 
150

 Neste sentido, Marcos Barbosa Pinto, tratando sobre o contexto da elaboração da Lei Federal de PPPs, que 

levou o Poder Legislativo a prever que os contratos deveriam repartir os riscos entre as partes (art. 5º, III), 

levando em consideração o estudo supramencionado, apontou que: “[o] Congresso Nacional percebeu, 
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Dessa forma, foi relevante o papel desempenhado pela doutrina e, também, pelos 

estudos e regulamentos de organismos internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
como já tinha constatado o Banco Mundial, que a falta de uma atribuição de riscos clara e objetiva nos 

contratos de concessão dava margem para que as concessionárias tirassem vantagem do setor público em 

renegociações posteriores. Nessas renegociações, a pressão competitiva da licitação já não existe, o que 

coloca o Poder Público em uma situação desfavorável. Essa desvantagem torna-se ainda maior diante da 

responsabilidade do Estado de fazer com que os serviços públicos continuem funcionando adequadamente. 

Nessa situação, é frequente que o Estado ceda às pressões do concessionário, que, aliás, tem à disposição 

informações da melhor qualidade e ótimo assessoramento técnico. O resultado dessas negociações é, muitas 

vezes, ruim para os cofres públicos e injusto para os concorrentes derrotados na licitação” (Repartição de 

riscos nas parcerias público-privadas, 2006, p. 178). 
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PARTE III – CONTORNOS ATUAIS DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 
 

Em grande medida, as modificações implantadas – e que vêm sendo 

implementadas ainda hoje – nos contornos da garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

das concessões decorrem da percepção de variados agentes quanto à insuficiência dos 

moldes tradicionais deste instituto para o equacionamento dos variados interesses 

envolvidos, notadamente dos usuários, e para assegurar a hígida execução dos contratos de 

concessão. Esse movimento de transformações, contudo, além de não ocorrer de forma 

homogênea em todos os contratos e vir sendo efetivado de forma gradativa, é objeto de 

forte controvérsias e resistência por diferentes agentes.  

Tais fatores, analisados ao longo da Parte II da dissertação, tornam a compreensão 

do tema complexa e impõem que as pesquisas que se debruçam sobre ele estejam atentas 

às modificações, para expô-las de maneira sistematizada e crítica, de modo que não seja 

feita mera ode às transformações verificadas, mas sim uma análise quanto à sua aderência 

ao direito positivo brasileiro – sobretudo pelo fato de que grande parte destas 

transformações vêm sendo implementadas pela via contratual e normativa, por meio de 

atos normativos infralegais.  

Por essa razão, o objetivo desta Parte III é apontar os contornos atuais da garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão, de modo a não somente 

descrever os novos paradigmas, mas, especialmente, avaliar a sua consistência com as 

condicionantes legais em vigor e com as finalidades perseguidas pela garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão de serviços públicos.  

Para isso, a exposição das principais transformações e dos novos paradigmas será 

segregada conforme o aspecto do equilíbrio econômico-financeiro envolvido.  

Do ponto de vista jurídico, analiso o tema a partir dos seguintes enfoques: (i) 

equação econômico-financeira do contrato (Capítulo 5); (ii) eventos causadores do 

desequilíbrio (Capítulo 6); (iii) procedimentos para reequilíbrio do contrato (Capítulo 7); e, 

por fim, (iv) mecanismos para restabelecer o equilíbrio rompido (Capítulo 8). 
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CAPÍTULO 5. A CONFORMAÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA NAS CONCESSÕES 
 

 A equação econômico-financeira assume grande relevância para a garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro das concessões, pois é sobre ela que seus instrumentos de 

efetivação atuarão. Por esse motivo, é pertinente a análise dos aspectos jurídicos 

envolvidos no sinalagma econômico-financeiro destes contratos no presente estudo. 

 Primeiramente, é importante ressaltar que a equação econômico-financeira apenas 

surge no momento da celebração do contrato de concessão e, a partir disso, nasce, também, 

a presunção de que o contrato é equilibrado. 

 Durante a fase interna da licitação, a equação econômico-financeira ainda não está 

formada. Justamente por isso, a proteção da garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

não alcançará os atos praticados pelas partes neste momento. No entanto, o direito dispõe 

de mecanismos para que as partes – tanto o Poder Público, como o futuro concessionário – 

possam avaliar se a contratação é vantajosa para o atendimento dos seus próprios 

interesses.
151

 Por meio de tais expedientes e do atendimento das condições legais de 

validade à contratação, presume-se que seja possível assegurar que o contrato a ser firmado 

em momento futuro seja justo – efetivando-se, deste modo, o postulado da justiça formal. 

 Sendo assim, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro em si não se preocupa 

com a concepção de um sinalagma que seja efetivamente justo, mas sim com a proteção do 

sinalagma formado no momento da assinatura do contrato pelo tempo que perdurar a 

avença. Essa interpretação decorre da redação do art. 10 da Lei Geral de Concessões, que 

estabelece que o contrato estará equilibrado quando forem “atendidas as condições do 

contrato”. Ou seja, será a partir da definição da equação econômico-financeira – cujos 

elementos são estabelecidos, em parte, pelo próprio contrato – que será possível identificar 

o ponto ótimo do equilíbrio contratual, que norteará a aplicação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

                                                                 
151

 São os mecanismos previstos na legislação administrativista que permitem, em alguma medida, que as 

partes orientem sua vontade no sentido de integrar, ou não, a relação jurídica que será, em momento futuro, 

constituída. Da perspectiva do futuro contratado – quando, ainda, na qualidade de licitante – isso é 

assegurado, exemplificativamente, por meio da possibilidade de apresentação de pedidos de 

esclarecimento, de acesso aos documentos, técnicos e jurídicos (ex. minuta de contrato), que embasarão a 

contratação e do oferecimento de lances, a depender da legislação aplicável. Já para a Administração 

Pública, o espaço de autodeterminação em relação à contratação é ainda maior, já que pode ocorrer, por 

exemplo, por meio da própria elaboração da minuta de contrato, da possibilidade de recusar propostas 

manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação e de revogar a 

licitação. Tais mecanismos foram objeto de análise ao longo do subcapítulo 1.3 desta dissertação. 
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 Em termos práticos, a equação econômico-financeira será conformada pelo plexo 

de obrigações, direitos, expectativa de remuneração do contratado – e, eventualmente, do 

próprio poder concedente – e riscos previstos no contrato.   

 Dessa forma, não será somente a proposta apresentada pelo concessionário 

durante a licitação que contribuirá para a identificação da equação econômico-financeira 

do contrato. Embora a proposta do licitante vencedor seja elemento crucial, existe uma 

ampla variedade de fatores que também deverão ser considerados, como, por exemplo, da 

perspectiva do concessionário, a expectativa original de receitas, tarifárias e não tarifárias, 

a serem percebidas, os custos e dispêndios incorridos no cumprimento das obrigações 

assumidas, o que pode envolver a contratação de mão de obra, celebração de contratos com 

terceiros, obtenção de financiamentos, aquisição de insumos, execução de obras, 

contratação de seguros, eventual pagamento de outorga ao poder concedente e taxas de 

fiscalização a órgãos reguladores, atendimento da matriz de riscos do contrato etc.  

 A tutela jurídica conferida pela garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

incidirá, justamente, sobre esse conjunto de elementos a que se dá o nome, genericamente, 

de relação de “encargos e vantagens”. Busca-se, por meio desta garantia, promover a 

manutenção ou o restabelecimento (nos casos em que ocorrer algum evento que cause 

desequilíbrio) deste sinalagma, a fim de que seja efetivada a justiça substancial objetiva.  

 Tradicionalmente, a manutenção da equação original era assegurada, basicamente, 

por meio de critérios de reajuste, que buscavam atualizar os valores pactuados 

contratualmente de acordo com a variação da inflação. Já o seu restabelecimento, 

autorizado pelo direito nas hipóteses em que a quebra da relação de equivalência 

decorresse de algum evento juridicamente qualificado, ocorria por meio de revisão e tinha 

por objetivo restabelecer a relação de encargos e vantagens pactuada no momento da 

contratação. 

 Apesar disso, como já mencionado nos subcapítulos 4.1 e 4.2, a complexidade 

subjacente ao tema é maior do que essas singelas colocações podem fazer parecer.  

 Em primeiro, porque, na prática, passou-se a verificar que, para contratos de 

longuíssimo prazo, como são, em regra, as concessões, a preservação da mesma equação 

econômico-financeira originalmente pactuada – embora, juridicamente, possa ser apta para 

promover a justiça substancial objetiva –, durante todo o prazo do contrato, pode se 

mostrar totalmente incompatível com a justiça substancial subjetiva. Com efeito, tais 

ajustes estão sujeitos a circunstâncias econômicas, sociais, políticas, jurídicas e comerciais 

bastante cambiantes, o que pode tornar recomendável, por vezes, a adaptabilidade da 
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equação econômico-financeira – as quais, insisto: apenas podem ser realizadas mediante 

mútuo acordo entre as partes.
152

 

 Em segundo, porque, da forma prevista nos contratos, a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro mostrava-se pouco capaz de assegurar a constante preservação do 

equilíbrio contratual, já que, na prática, seus instrumentos de atuação incidiam, 

preponderantemente, com o objetivo de remediar o sinalagma contratual ante a ocorrência 

de algum evento desestabilizador. 

 Em vista dessas circunstâncias, o instituto começa a ser, por influência de 

variados atores, aprimorado. 

 A modelagem dos contratos passa a se preocupar, de um lado, com a incorporação 

de mecanismos capazes de antecipar solução para potenciais controvérsias que poderiam 

surgir no decorrer da execução contratual e, de outro, em deixar de especificar, de forma 

exaustiva, todos os encargos a serem atendidos pelo concessionário durante a execução do 

contrato, atribuindo-lhe certa margem de liberdade. Isso, evidentemente, impacta na 

conformação da equação econômico-financeira dos contratos, já que confere a ela uma 

natural maleabilidade (subcapítulo 5.1). 

 Além disso, a concepção de um equilíbrio econômico-financeiro rígido e imutável 

ao longo de todo o período de execução do contrato cede espaço para a utilização de 

critérios de reajuste e de revisão de contratos destinados a assegurar que a preservação da 

equação econômico-financeira se valha de fórmulas que permitam a sua constante 

adaptação às cambiantes circunstâncias verificadas ao longo da execução (subcapítulo 5.2). 

Adota-se, com isso, a concepção de equilíbrio econômico-financeiro dinâmico, que tem 

por objetivo fazer com que a efetivação da justiça substancial objetiva – finalidade da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – seja, na maior medida possível, 
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 A garantia do equilíbrio econômico-financeiro pode ser invocada, até mesmo mediante recurso à via 

judicial, apenas nas situações autorizadas pelo direito e, com ela, busca-se a efetivação da justiça substancial 

objetiva. Dessa forma, esta garantia não serve de fundamento para que órgãos de controle ou o poder 

concedente pretendam modificar o ângulo patrimonial do contratado sob o argumento de que contrato se 

tornou, na sua visão, injusto, por ter havido modificação nas circunstâncias subjacentes à contratação. 

Mudanças são naturais, todavia apenas aquelas mudanças que decorram de eventos qualificados pelo direito 

(que serão detalhados no Capítulo 6) permitirão a modificação, inclusive de forma impositiva, do contrato, o 

que, sim, poderá ocorrer mediante a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro.  

Fora dessas hipóteses, caso simplesmente se constate que a execução normal do contrato não é compatível 

com aquilo que, na concepção interna da Administração Pública, representa a justiça contratual, abrem-se 

dois possíveis caminhos: (i) a renegociação do contrato; e, caso o contratado não possua interesse, (ii) a 

execução do contrato em suas bases originais até o seu término (mesmo que não represente aquilo que, na 

visão de alguma das partes, represente a justiça substancial subjetiva) ou a encampação do contrato, 

observadas as condicionantes previstas no art. 37 da Lei Geral de Concessões. 
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compatível com a justiça substancial subjetiva, isto é, àquela que, na concepção individual 

das partes, representaria, efetivamente, a justiça real da contratação. 

 Nessa mesma linha, passam a ser regulamentados e frequentemente utilizados 

mecanismos extracontratuais, de renegociação, que, em determinados casos, culminam na 

modificação da equação econômico-financeira original, de forma consensual, a fim de que 

seja efetivada a justiça substancial subjetiva (subcapítulo 5.3).  

 As transformações verificadas, contudo, trazem a lume novos paradigmas e 

impõem que algumas cautelas sejam observadas, a fim de que a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro não seja desvirtuada, as quais serão abordados ao longo deste 

capítulo (subcapítulo 5.4).  

 

5.1. ELEMENTOS INTEGRANTES DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Justamente em função da variabilidade na sua configuração em concreto, é missão 

árdua e, talvez, inócua pretender fixar fórmula unívoca para trazer uma definição de 

equação econômico-financeira. Como coloca Jacintho Arruda Câmara, trata-se de 

“elemento desprovido de formalização prévia”, sendo esta indeterminação parte dele, já 

que “não pode ser preso a fórmulas estanques, preconcebidas em análises abstratas, mesmo 

se feitas para aplicação a uma dada categoria de contratos”.
153

 E essa fluidez da roupagem 

da noção de equilíbrio econômico-financeiro decorre justamente do fato de que a sua 

compreensão dependerá do conteúdo concreto da equação econômico-financeira 

incorporada a cada contrato de concessão.  

 De toda forma, a despeito dos precisos contornos que venham a ser conferidos por 

cada contrato de concessão e que acabem por dar o colorido do sinalagma econômico-

financeiro no caso concreto, pode-se afirmar que a equação econômico-financeira das 

concessões é integrada por variados elementos e, também, por particularidades que 

acabam por revesti-la de elevado grau de complexidade. 

 São variados os seus elementos, pois a equação econômico-financeira inclui todos 

os fatores absorvidos pelo contrato e que poderão, de alguma forma, repercutir nas receitas 

e despesas envolvidas na sua execução. Sendo assim, não somente os deveres assumidos 

por cada parte e a contrapartida pecuniária envolvida na contratação serão abarcados por 

ela, mas, também, outros elementos, tais como o prazo estabelecido, a alocação de riscos, 

as cláusulas de reajuste e de revisão, entre outros.  
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 Jacintho Arruda Câmara, Tarifa nas concessões, 2009, p. 169. 
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 Marçal Justen Filho, tratando sobre os elementos integrantes da equação 

econômico-financeira dos contratos administrativos em geral, enumera os aspectos que a 

compõem: 

“A equação econômico-financeira abrange todos os aspectos econômico 

relevantes para a execução da prestação das partes. Isso compreende não 

apenas o montante de dinheiro devido ao particular contratado, mas 

também o prazo estimado para o pagamento, a periodicidade dos 

pagamentos, a abrangência do contrato e qualquer outra vantagem que a 

configuração da avença possa produzir. O mesmo se passa com os 

encargos. Integram a equação econômico-financeira todos os fatores 

aptos a influenciar o custo e o resultado da exploração”.
154

  

 Embora a equação econômico-financeira das concessões possa incorporar os 

aspectos mencionados pelo referido autor, ela é dotada de elementos plurais, não 

verificados nos contratos exclusivamente submetidos à Lei Federal nº 8.666/1993, que lhe 

tornam bastante singular e conferem a ela certa dose de flexibilidade.  

 O reconhecimento desta circunstância, contudo, parece-me ser relativamente 

novo. Conforme mencionado no subcapítulo 3.1 desta dissertação, até algum tempo atrás, 

boa parte dos contratos de concessão pautava a configuração do seu equilíbrio econômico-

financeiro em elementos bastante semelhantes àqueles verificados nos contratos regidos 

pela Lei Federal nº 8.666/1993. Após a constatação de que este modelo, dito estático, que 

impõe a constante observância, durante todo o prazo contratual, das mesmas rubricas de 

encargos e vantagens prefixadas no momento da contratação, pode beneficiar 

exclusivamente o concessionário, em prejuízo aos usuários dos serviços, o modelo 

começou a ser revisto. 

 As modelagens de projetos concessórios passaram, com o tempo, a incorporar 

elementos que permitem que a conformação da equação econômico-financeira das 

concessões seja flexível, devido à necessidade de constante adaptação do vínculo às 

cambiantes realidades e, portanto, ao reconhecimento da natural incompletude destes 

contratos. 

 Essa mudança de orientação dos atuais contratos acaba por introduzir 

determinadas mudanças na forma pela qual estes instrumentos são estruturados. Algumas 

delas repercutem, diretamente, sobre a própria configuração da equação econômico-

financeira. Isso se dá, de um lado, em decorrência da incorporação de mecanismos capazes 

de antecipar solução para potenciais controvérsias que poderiam surgir no decorrer da 
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 Marçal Justen Filho, Ainda a questão da intangibilidade da equação econômico-financeira dos contratos 

administrativos, 2009, p. 123. 
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execução contratual (exemplificativamente, por meio da alocação objetiva de riscos) e, de 

outro, pela abstenção dos contratos no sentido de especificar, de forma exaustiva, todos os 

encargos a serem atendidos pelo concessionário durante a execução do contrato, atribuindo 

certa margem de liberdade ao futuro concessionário.  

 Por meio de tais alterações, ficam ainda mais evidentes as particularidades que 

singularizam os contornos da equação econômico-financeira das concessões quando 

comparados com os do sinalagma dos tradicionais contratos regidos pela Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 Em síntese, parece-me que, na prática, são 3 (três) as principais características que 

revestem a compreensão da equação econômico-financeira das concessões de elevado grau 

de complexidade: (i) impossibilidade de precisa identificação e precificação, já no 

momento da assinatura do contrato, de todos os elementos envolvidos na equação 

econômico-financeira; (ii) multiplicidade de atividades envolvidas na execução do 

contrato; e (iii) absorção de variáveis, pela equação econômico-financeira, que poderão, ou 

não, ser efetivadas durante a execução do contrato.  

 Em primeiro, a impossibilidade de exata identificação e precificação de todos os 

elementos a serem abarcados pela equação econômico-financeira deriva do fato de que as 

atividades a serem executadas não são, todas elas, pormenorizadas no edital ou no contrato. 

Em virtude da natural incompletude dos contratos de concessão e da necessidade de esses 

vínculos serem dotados de certo grau de flexibilidade, que permita ao concessionário 

adotar a melhor solução para o atingimento das finalidades maiores da contratação, tem 

sido frequente o abandono da previsão exaustiva, no instrumento contratual, de todas as 

obras e serviços que deverão ser executadas pelo futuro contratado a cada período de 

tempo, prestigiando-se a definição de metas e obrigações de resultado.
155-156

 Se é verdade 

                                                                 
155

 A adoção deste modelo tem sido enaltecida pela doutrina. Como coloca Flávio Amaral Garcia: “[é] sob a 

influência de uma auspiciosa e renovadora doutrina voltada à busca do resultado como objetivo maior a 

perseguir na atividade administrativa que, também, no campo da regulação contratual, o foco de 

preocupação se orienta para a concretização das finalidades, com maior flexibilização e autonomia para o 

operador privado definir meios, métodos, técnicas e modos de agir para atingir as metas. A estratégia 

regulatória volta-se para a indução do operador econômico privado a alcançar as metas, objetivos e 

finalidades previamente definidos no contrato. (...) Rígidos esquemas contratuais que congelam modos e 

meios de execução do objeto podem rapidamente se desatualizar diante da realidade mutante e cambiável 

das estruturas sociais, políticas, econômicas, financeiras e, principalmente, tecnológicas”. Em síntese 

conclusiva, aponta o autor que “os contratos associados a projetos e serviços de elevada complexidade 

assumem feições bastante distintas das modalidades de concessão oitocentistas. O figurino agora é outro. A 

discussão sobre os riscos ocupa papel central no plano da regulação por contrato” (A mutabilidade e 

incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das Agências, 2014, p. 64 – 67). 
156

 A título exemplificativo, algo neste sentido ocorreu, recentemente, no setor portuário. Em novembro de 

2016, a União Federal, por intermédio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e da ANTAQ, 
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que a utilização deste modelo de contrato é mais consentânea com as próprias 

características do instituto da concessão, também deve ser reconhecido que a equação 

econômico-financeira de tais ajustes acaba por se revestir de maior complexidade, já que se 

torna difícil, no momento da celebração do contrato de concessão, identificar, de antemão, 

todos os custos e dispêndios a serem gastos no atingimento das metas contratualizadas. 

 Em segundo, a multiplicidade de atividades envolvidas na execução de tais 

contratos também constitui elemento que torna complexa a compreensão do sinalagma 

econômico-financeiro desses contratos.    

 Do ângulo dos encargos do contratado, isso decorre do fato de que, por vezes, são 

múltiplas as atividades envolvidas na execução do projeto concessório, não havendo uma 

única obrigação facilmente identificável. É possível que, além da obrigatoriedade de o 

concessionário prestar os serviços que constituam atividade fim do ajuste, sejam atribuídas 

a eles uma série de outras atividades destinadas a garantir a adequada prestação dos 

serviços e o atendimento das metas estipuladas, como, por exemplo, a execução das obras, 

obtenção de financiamentos, licenças e autorizações, promoção de desapropriações. Por 

vezes, além desses dispêndios, também deverá o concessionário arcar com custos relativos 

ao pagamento de outorga ao poder concedente e taxas de fiscalização para órgãos ou 

entidades reguladoras. Sendo assim, do ponto de vista dos encargos, não existe apenas uma 

única contraprestação envolvida.  

 Da perspectiva da remuneração do concessionário, também são variados os 

elementos envolvidos, porque ela nem sempre advirá apenas de uma única fonte de receita. 

Embora seja comum a referência à obtenção de receitas tarifárias pelo concessionário, ela 

não necessariamente estará presente
157

 ou será adotada de forma isolada. Isso porque a Lei 

                                                                                                                                                                                                  
publicou o Edital dos Leilões nº 07 e 08/2016, com o objetivo de outorgar o direito de exploração de área e 

infraestrutura pública para a movimentação e armazenagem de granéis líquidos, localizada dentro do porto 

organizado de Santarém, no Estado do Pará, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos. Nas minutas de contrato, 

é prevista, entre outras, a obrigação de os futuros arrendatários, no prazo de 1 (um) ano, disponibilizar as 

instalações portuárias e atividades de acordo com os “parâmetros de desempenho, de dimensionamento, de 

operação e técnicos” previstos no contrato (subcláusula 5.4). Tais parâmetros nada mais são do que metas, 

isto é, obrigações de resultado. Com efeito, coloca-se, em meio aos “parâmetros de desempenho”, 

exemplificativamente, a necessidade de as instalações portuárias permitirem que, no desembarque das 

embarcações, seja realizado um “mínimo de 100 (cem) toneladas por hora, em média, durante o tempo de 

ocupação do berço” (subcláusula 7.1.2.2, (i)). Não é prevista a necessidade de o futuro arrendatário 

executar a obra X e adquirir o equipamento Y para que isso seja feito, mas tão somente o dever de 

disponibilizar, dentro do prazo previsto, as instalações nestas condições, pelo modo e da forma que 

entender mais eficiente e adequado. Esse modelo de previsão de obrigações de resultado – em 

contraposição ao modelo de fixação exaustiva de encargos a serem executados pelo contratado – tem sido 

priorizado no âmbito das contratações de concessões.  
157

 Como já referido no capítulo 4.5, o próprio conceito de concessão tem evoluído de forma a autorizar a 

utilização do instituto da concessão para outras atividades, além dos serviços uti singuli. Além disso, para a 

generalidade dos casos, há também posicionamento no sentido da prescindibilidade da cobrança de tarifas 
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Geral de Concessões admite que seja prevista, no edital de licitação, a possibilidade de 

outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 

projetos associados (art. 11), que também deverão ser consideradas para a aferição do 

inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato (parágrafo único). Além destas 

possíveis combinações, embora haja controvérsia na doutrina, a remuneração do 

concessionário, nas concessões regidas pela Lei Geral de Concessões, também poderá 

envolver a obtenção de subsídios estatais ou outras vantagens para viabilizar a prestação 

dos serviços – ou, no caso das PPPs, de contraprestação pública, que poderá ser paga por 

variados mecanismos.
158

 

 Vale destacar que, mesmo no campo das receitas tarifárias, é possível que o 

concessionário tenha que praticar tarifas diferenciadas e, eventualmente, gratuidades para 

determinadas categorias de usuários, o que, por vezes, dificulta o dimensionamento das 

receitas que se pode esperar. Note-se que a lei admite, inclusive, que novos benefícios 

sejam instituídos no decorrer da execução do contrato, hipótese em que deverá ser 

assegurada a observância da garantia do equilíbrio econômico-financeiro (art. 35, caput, da 

Lei Federal nº 9.074/1995).
159

 

 Dessa forma, são bastante plurais os elementos envolvidos na conformação da 

equação econômico-financeira dos contratos de concessão – não havendo única obrigação 

e única contrapartida atribuída a cada parte. 

 Por fim, a terceira particularidade subjacente à equação econômico-financeira nas 

concessões que torna sua compreensão bastante complexa decorre do fato de que nem 

                                                                                                                                                                                                  
para que o instrumento da concessão possa ser utilizado. Concordo, neste ponto, com Karina Houat Harb, 

segundo a qual, caso seja viável que a remuneração do concessionário ocorra, exclusivamente, por meio da 

cobrança de fontes alternativas, isto é, aquelas que representam “matriz alternativa à tarifa no custeio do 

serviço público”, não há empecilho para que isso seja feito. De acordo com esta autora: “o fato de 

consistirem as fontes alternativas, a nosso ver, em possibilidade de custeio integral do serviço prestado 

mediante receitas outras que não aquelas advindas da cobrança de tarifa, quando isto se afigurar possível – 

como a exploração econômica de publicidade em espaços inerentes à própria prestação do serviço (espaços 

físicos em ônibus ou intervalos comerciais na radiodifusão de sons e imagens, por exemplo) –, não se 

descaracteriza a concessão de serviço público desde que proveniente da própria exploração do serviço, por 

consistir em forma de assegurar a universalização do serviço aos usuários, inclusive pelo acesso gratuito 

quando, na busca pela modicidade tarifária, se constatar essa possibilidade” (A revisão na concessão 

comum de serviço público, 2012, p. 81). 
158

 Pela admissibilidade da concessão de subsídios estatais, cf. Karina Houat Harb, A revisão na concessão 

comum de serviço público, 2012, p. 83. No sentido da impossibilidade de utilização de subsídios nas 

concessões regidas pela Lei Geral de Concessões, cf. Egon Bockmann Moreira, Direito das concessões de 

serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 (parte geral), 2010, p. 329. Na visão de Egon Bockmann 

Moreira, após o advento da Lei Federal de PPPs, ficou proibida a concessão de subsídios no âmbito de 

contratos regidos pela Lei Geral de Concessões em função do disposto no art. 2º, § 3º.  
159

 “Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente, fica condicionada à previsão, 

em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou 

permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato”.  
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todas as variáveis nela envolvidas serão efetivadas durante a execução do contrato. Os 

contratos de concessão vêm optando por repartir entre as partes, objetivamente, os riscos 

envolvidos na contratação. A ideia subjacente a essa prática é conferir, de antemão, 

solução para conflitos que venham a se materializar em momento futuro, evitando 

discussões, inclusive judiciais, acerca da solução a ser adotada no caso concreto. A matriz 

de riscos prevista no contrato será elemento integrante da equação econômico-financeira 

do ajuste, já que, na medida em que as partes deverão se responsabilizar por cada um dos 

riscos, os custos derivados da sua prevenção e eventual remediação, serão precificados por 

cada uma delas no momento da contratação.
160

 Contudo, na medida em que a efetiva 

ocorrência de cada um dos riscos é incerta, haverá a presunção de que o equilíbrio estará 

mantido, independentemente de sua efetiva materialização.  

 A título exemplificativo, usualmente, os contratos de concessão costumam alocar 

ao concessionário o risco de demanda. Por essa razão, independentemente de a receita 

efetivamente auferida pelo concessionário ser inferior, igual ou superior àquela 

originalmente esperada por ocasião da contratação, o contrato permanecerá, em qualquer 

dos cenários, equilibrado, já que a equação econômico-financeira, definidora do equilíbrio 

contratual, considerou a existência do risco.
161

 Sendo assim, em qualquer desses cenários, a 

menos que o aumento ou queda da demanda decorra de algum evento externo ao contrato e 

apto a ensejar o reequilíbrio contratual o equilíbrio econômico-financeiro será considerado 

mantido, já que a matriz de riscos contratualizada foi respeitada.  

 Além disso, ainda que a expectativa original se concretize, ela pode não ocorrer 

no momento ou da forma imaginada pelas partes. Com efeito, é comum que, no momento 

da licitação, os licitantes realizem projeções de demanda para todo o prazo da concessão. A 

demanda efetivada, contudo, não será linear ao longo do tempo. É possível que ocorram 

picos e declives. Desse modo, ainda que, ao final do contrato, seja constatado que o 
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 Como coloca Marcos Barbosa Pinto, “[n]a medida em que o contrato de PPP contempla certos riscos e os 

atribui ao parceiro privado de forma clara, eles deixam de ser externos ao contrato e à equação econômico-

financeira inicialmente estabelecida, passando a integrá-los. Ou seja, o equilíbrio inicial do contrato já 

inclui a repartição de riscos” (Repartição de riscos nas parcerias público-privadas, 2006, p. 165).  
161

 O mesmo se diga com relação aos encargos envolvidos na execução do contrato. Exemplificativamente, é 

possível que o contrato aloque ao concessionário o risco decorrente de variação cambial. Caso o 

financiamento seja contratado em moeda estrangeira, a depender da variação da cambial verificada a partir 

da assinatura do contrato, é possível que o concessionário se obtenha benefícios ou prejuízos. De um lado, é 

possível que o real venha a se valorizar frente à moeda estrangeira, hipótese em que o financiamento 

contraído ficará, da perspectiva do concessionário, mais barato no momento do o pagamento – já que as 

receitas serão auferidas em real. De outro, é possível que o Real se desvalorize em face da moeda 

estrangeira, caso em que o concessionário deverá desembolsar um maior volume de recursos para que possa 

adimplir o financiamento. Apesar disso, em qualquer hipótese, o equilíbrio estará mantido, já que o risco de 

variação de cambial, nesta situação hipotética, foi assumido pelo concessionário.  



120 

 

concessionário auferiu o retorno esperado no momento da licitação, pode ser que isso 

apenas tenha ocorrido graças a um pico de demanda verificado nos últimos anos de 

execução do contrato. Ademais, é possível que a consecução desta expectativa de retorno, 

embora efetivada, não decorra da cobrança de receitas tarifárias, tal como esperado, mas 

sim a exploração de outras fontes de receitas – como, por exemplo, publicidade no espaço 

da infraestrutura. Em qualquer caso, a mera execução do contrato, da forma prevista em 

suas cláusulas – o que inclui aquela que traduz a matriz de riscos da contratação –, gera a 

presunção de que o ajuste está equilibrado em função do disposto no art. 10 da Lei Geral 

de Concessões. 

 Desse modo, verifica-se que são inúmeras as variáveis envolvidas na conformação 

da equação econômico-financeira dos contratos cuja ocorrência é absolutamente incerta. 

Por essa razão, o equilíbrio econômico-financeiro das concessões acaba sendo 

excessivamente volátil.
162

    

 As colocações acima demonstram que a afirmação de que a equação econômico-

financeira das concessões é, meramente, a relação de “encargos e vantagens” pode, em 

uma primeira leitura, simplificar demasiadamente a complexidade envolvida no sinalagma 

que permeia estas avenças.
163

 Embora esta expressão possa, do ponto de vista semântico, 

refletir algo bastante próximo do que se verifica nos contatos ordinários regidos pela Lei 

Federal nº 8.666/1993 – onde, usualmente, há rol específico de obrigações que, quando 

atendidas, automaticamente gerarão ao contratado o direito ao recebimento da quantia 

líquida e certa pactuada –, ela pode se mostrar incapaz de refletir a realidade circunscrita 

aos contratos de concessão, pois nem sempre o conteúdo dos “encargos e vantagens” 

permitirá a identificação de uma absoluta relação de equivalência material que traduzirá 
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 Nesse sentido, colocam Tomas Anker e Frederico A. Turolla: “Um contrato administrativo deve se manter 

equilibrado em termos dos encargos contratados pelo parceiro público ao parceiro privado e da 

remuneração pactuada entre ambos. (...) O equilíbrio, entretanto, não implica, necessariamente, constância 

da remuneração: não apenas o contrato pode prever padrões variáveis de remuneração, quanto uma parte da 

tarefa sobre essa definição pode ser transferida ao ambiente regulatório” (Desequilíbrio econômico-

financeiro em contratos de participação privada de longo prazo, p. 237). 
163

 Em sentido semelhante, Tatiana Esteves Natal defende que: “há de se reconhecer que o dinamismo 

característico do mercado e necessário para se obter ganhos de eficiência faz com que os encargos e 

benefícios previstos no contrato de concessão devam ser aplicados de forma fluida e variável não devendo 

haver uma equivalência automática entre eles. É exatamente por essa razão que defendemos ao longo deste 

trabalho que o Princípio constitucional da Garantia do Equilíbrio Econômico e Financeiro deve ser 

ponderado com outros princípios constitucionais, como a da Eficiência, o da Livre Concorrência, o da Livre 

Iniciativa e o da Dignidade da Pessoa Humana, no que se refere à Modicidade Tarifária” (A Divisão de 

Riscos e o Equilíbrio Econômico e Financeiro dos Contratos de Concessão de Serviço Público no Estado 

Regulador, 2013, p. 244). 
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valores fixos e imutáveis ao longo do contrato,
164

 sem que essa circunstância permita que 

se diga que o ajuste está desequilibrado. 

 Tratando da lógica econômico-financeira dos contratos de longo prazo – gênero 

do qual as concessões de serviços públicos podem ser consideradas uma espécie –, Egon 

Bockmann Moreira afirma que:  

“Os contratos de longo prazo não são remunerados por um desembolso 

unitário, oriundo de previsão fechada no orçamento público (como se dá 

na LGL). Não se trata de pacto a gerar encargos e retribuições presentes e 

certos, mas sim de investimento a ser provavelmente remunerado no 

futuro pela taxa projetada no presente. São muitos aportes, várias obras e 

serviços, além das muitíssimas tarifas cobradas por décadas – a gerar as 

respectivas projeções econômico-financeiras que tentam trazer a valor 

presente as futuras receitas e encargos”.
165

  

 Dessa forma, em função das inúmeras variáveis envolvidas na “equação” 

econômico-financeira da concessão, pode-se dizer que o seu conteúdo não é rígido, mas 

volátil. Não há uma única relação de encargos e vantagens albergadas pelo mesmo 

contrato, mas variadas. Desde que atendidas as condições do contrato – e na medida em 

que, como visto, os seus termos costumam ser abertos –, é possível que o contrato traga 

lucro ou prejuízos ao contratado, sem que isso implique na quebra do sinalagma 

econômico-financeiro pactuado e, portanto, sem que haja a possibilidade de invocação da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro.  

 Como mencionado ao longo do subcapítulo 1.3 desta dissertação, o objetivo da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro é a efetivação da justiça substancial objetiva. 

Destina-se, portanto, à manutenção ou ao restabelecimento do equilíbrio contratual 

pactuado nas circunstâncias legalmente previstas – o que faz com que ela acabe lidando 

com presunções (de equilíbrio e desequilíbrio). Na prática, contudo, em vista da 

complexidade subjacente às concessões, a execução do contrato em suas bases originais 

pode, com o tempo mostrar-se inadequada para refletir aquilo que, na concepção das 

partes, pode ser considerada a justiça real da contratação, ou seja, a justiça substancial 

subjetiva.  
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 Como explica Egon Bockmann Moreira, ao tratar sobre o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de 

longo prazo, “não se está diante de uma relação de igualdade – qualitativa e quantitativa – entre receitas e 

despesas arcadas por apenas dois sujeitos, mas sim defronte de amplo conjunto de atos, fatos e sujeitos que, 

projetados para um longo período, deram nascimento ao contrato administrativo de longo prazo” (Contratos 

administrativos de longo prazo: a lógica de seu equilíbrio econômico-financeiro, 2016, p. 86). 
165

 Egon Bockmann Moreira, Contratos administrativos de longo prazo: a lógica de seu equilíbrio econômico-

financeiro, 2016, p. 84. 



122 

 

 Por essa razão, mecanismos endocontratuais e extracontratuais passam a se 

preocupar com a efetivação do postulado da justiça substancial subjetiva, conforme 

detalhado nos próximos subcapítulos. 

 

5.2. INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

 A Lei Geral de Concessões prevê determinados expedientes contratuais que 

podem ser utilizados com o objetivo de assegurar a preservação do sinalagma econômico-

financeiro das concessões. 

 Tratam-se de instrumentos que visam à efetivação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro, durante a execução do contrato, em caráter preventivo, uma vez que 

buscam assegurar que a equação original do contrato seja, na maior medida possível, 

mantida. Por meio dos critérios e balizas definidas contratualmente, tais instrumentos 

passam a incidir, periodicamente, sobre a equação econômico-financeira e fazem presumir, 

com sua aplicação, que o contrato está equilibrado. 

 Como já referido no subcapítulo 3.1 e 3.2, os critérios de preservação do 

equilíbrio contratual, tradicionalmente, costumavam vir traduzidos em cláusulas de 

reajuste que buscavam apenas recompor os valores contratuais de acordo com a variação 

da inflação,
166

 conforme índices ou fórmulas adotadas pelo contrato. Quando muito, havia 

cláusulas de reajuste
167

 ou de revisão
168

 que contemplavam, além da variação da inflação, 
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 Vale mencionar que, no tocante à periodicidade de tais reajustes, a Lei Federal nº 10.192/2001, que trata 

de medidas complementares ao Plano Real, prevê a possibilidade de estipulação de correção monetária ou 

de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos 

insumos utilizados nos contratos de duração igual ou superior a um ano, mas veda “qualquer estipulação de 

reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano” (at. 2º, caput c/c § 1º). 
167

 Como já mencionado nesta dissertação, no setor rodoviário, foram celebrados, durante a década de 1990, 

6 (seis) contratos de concessão pela União Federal, por intermédio do Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem, integrantes da denominada 1ª Etapa do Procofe, nos quais a cláusula de reajuste contemplava 

a variação ponderada dos índices de reajustes relativos a diferentes componentes de custo considerados na 

formação do valor da tarifa (tais como, por exemplo, terraplanagem, pavimentação, obras e artes especiais e 

serviços de consultoria) (Cláusula 53). Além disso, era prevista a possibilidade de a revisão tarifária ser 

promovida com o objetivo de fazer face às modificações estruturais nos preços relativos a fatores de 

produção e insumos (Cláusula 64, g). Tais medidas traziam ampla proteção ao concessionário.  
168

 Nesse sentido, o Decreto Federal nº 24.643/1934 (“Código de Águas”), estabelecia a necessidade de as 

tarifas de fornecimento de energia serem revistas de 3 (três) em 3 (três) anos (art. 163), devendo ser fixadas 

na forma do art. 180, a saber: “I – sob a forma do serviço pelo custo, levando-se em conta: a) todas as 

despesas e operações, impostos e taxas de qualquer natureza, lançados sobre a empresa, excluídas as taxas 

de benefício; b) as reservas para depreciação; c) a remuneração do capital da empresa; II – tendo em 

consideração, no avaliar a propriedade, o custo histórico, isto é, o capital efetivamente gasto, menos a 

depreciação; III – conferindo justa remuneração a esse capital; IV – vedando estabelecer distinção entre 

consumidores, dentro da mesma classificação e nas mesmas condições de utilização do serviço; V – tendo 

em conta as despesas de custeio fixadas, anualmente, de modo semelhante”. Verifica-se que a maior 

preocupação da revisão tarifária se prestava, essencialmente, a fazer face à variação dos custos incorridos 
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outras variáveis, com o objetivo, porém, exclusivo, de fazer face à variação de custos 

incorridos na prestação dos serviços pelo concessionário – o que acabava por beneficiá-lo 

exclusivamente.  

 O mero reajuste dos valores conforme a inflação, contudo, nem sempre é 

suficiente para assegurar a real preservação do equilíbrio original do contrato. Além de os 

critérios cristalizados pelo contrato poderem, com o tempo, se mostrar defasados ante a 

variação real da inflação, é possível que várias das premissas consideradas no momento da 

contratação sejam modificadas com o tempo e acabem por tornar tais critérios 

inadequados. Ademais, a utilização de fórmulas de reajuste para fazer face à alteração dos 

custos dos concessionários também se revelou problemática, uma vez que tende a 

estimular a ineficiência dos concessionários, a onerar excessivamente os usuários e a 

assegurar lucros, por vezes, exorbitantes por parte dos prestadores dos serviços, já que, 

para o poder concedente, acaba sendo bastante difícil o controle efetivo dos custos.
169

 

 Em vista da insuficiência deste modelo para efetivar o princípio da modicidade 

tarifária, os mecanismos endocontratuais de preservação do sinalagma econômico-

financeiro começam a ser aperfeiçoados para corrigir tais distorções. 

 A ideia, neste contexto de transformações, passa a ser a de, a partir da utilização 

de critérios de reajuste e de revisão diferenciados, preservar a equação econômico-

financeira com base em fórmulas e critérios que permitam a sua constante adaptação às 

cambiantes circunstâncias verificadas ao longo da execução, de forma a conciliar o 

interesse dos concessionários com a necessidade de efetivação do princípio da modicidade 

tarifária. 

 Para isso, primeiramente, abandona-se o paradigma do reajuste ou da revisão 

tarifária calcado no ideal de preservação do custo dos serviços e passa-se a adotar outros 

                                                                                                                                                                                                  
pelas concessionárias na prestação dos serviços – e, portanto, não para contribuir para a modicidade 

tarifária. 
169

 A incorporação desse tipo de elemento na fórmula de reajuste, típica de modelagens que adotam o modelo 

de tarifa pelo custo do serviço, teve suas deficiências amplamente reconhecidas pela doutrina. Como 

explica Marçal Justen Filho: “[c]om o passar do tempo, os especialistas começaram a tomar consciência da 

impossibilidade de um controle efetivo acerca dos custos do particular. Por melhor estruturado que fosse o 

serviço estatal de fiscalização e acompanhamento, o empresário privado sempre dispunha de instrumentos 

que tornavam impenetrável o exato conhecimento das informações. Trata-se de uma característica 

essencial, relacionada à assimetria do mercado: o operador sempre dispõe de informações mais precisas e 

melhores do que o fiscal. (...) Há enorme risco de o poder concedente ser incapaz de determinar o custo 

efetivo e real da atividade concedida. Nesse caso, o particular estaria embolsando margens de lucratividade 

superiores àquelas que formalmente lhe tinham sido asseguradas”. Além disso, da perspectiva da prestação 

de serviços adequados e módicos, esse modelo também apresenta problemas, pois, como observa o autor, 

“[a] Economia constatou, então, que a tarifa pelo sistema do custo do serviço tende a incentivar a 

ineficiência e a transferir para o consumidor todas as consequências danosas derivadas da atuação 

insatisfatória do concessionário” (Marçal Justen Filho, Teoria geral das concessões de serviço público, 

2003, p. 356-357).   
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modelos de controle das tarifas, mais ou menos flexíveis, a depender do setor, com o 

objetivo de estimular a eficiência empresarial e assegurar o atendimento dos interesses dos 

usuários. Nesse contexto, tem sido comum a adoção de sistema de controle de tarifas 

baseado em preços – valendo-se, por exemplo, do método price cap –
170

 ou, até mesmo, 

em setores em que haja concorrência entre prestadores, o modelo de liberdade tarifária, em 

que o controle das tarifas incide de forma repressiva, nas hipóteses em que for constatado 

algum abuso por parte dos prestadores dos serviços.
171

  

 É no sistema de controle de tarifas calcado em preços que as transformações a 

seguir descritas assumem maior relevância, já que, nos casos em que o contrato adota o 

modelo de liberdade tarifária, as tarifas a serem cobradas dos usuários não são previamente 

determinadas e controladas pelos contratos.
172

  

 Com essa mudança de paradigma, passam a ser concebidos mecanismos capazes 

de assegurar que a manutenção do sinalagma econômico-financeiro ocorra não com base 

na variação dos custos dos serviços, mas sim de modo a propiciar que seus termos sejam 

alterados de acordo com as circunstâncias cambiantes verificadas em concreto ao longo da 

execução do contrato, de forma a proteger os interesses patrimoniais do contratado, mas, 

também, a contribuir para a efetiva modicidade tarifária. Estes mecanismos acabam sendo 

instrumentalizados em meio às cláusulas de reajuste e de revisão incorporadas aos 

contratos. 
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 Como explica Egon Bockmann Moreira: “a revisão tarifária baseada em preços apresenta algumas 

espécies, dentre as quais a mais significativa é o método price cap. A expressão price cap significa tarifa-

teto, limite de preço ou preço máximo. O sistema price cap fixa o valor máximo da tarifa e, assim, tenta 

estabelecer estímulo à eficiência produtiva. Funciona adequadamente nos objetivos de investimentos e 

adequação de infraestrutura (sobremodo em redes). Porém, o modelo não precisa ser autônomo em relação 

a outras formas de disciplina de tarifas (...)”. (Direito das concessões de serviço público: inteligência da 

Lei 8.987/1995 (parte geral), 2010, p. 363). 
171

 Há uma presunção de que, nesses casos, o próprio mercado induziria os prestadores a agir de forma mais 

eficiente, de forma a praticar tarifas que, além de remunerar o capital investido, sejam efetivamente 

módicas. Segundo Jacintho Arruda Câmara: “[e]xemplos desse regime de ‘liberdade tarifária’ podem ser 

encontrados no setor aéreo e no de telecomunicações. Em ambos os casos a legislação admite a adoção de 

um sistema de liberdade aos operadores para a fixação de suas tarifas, mas também prevê expressamente a 

possibilidade de retomada do regime mais rígido, a qualquer tempo, desde que constatado prejuízo ao 

interesse público. A intervenção estatal resta preservada, pelo menos em estado potencial, mesmo quando 

conferida essa pseudoliberdade aos concessionários. Trata-se, na verdade, de outra forma de intervir, em 

que se institui uma espécie de liberdade vigiada, que somente perdurará se – e somente se – for conveniente 

ao interesse público, conforme avaliação do poder concedente” (Tarifa nas concessões, 2009, p. 91-92). 
172

 No modelo de liberdade tarifária, considera-se que o fato de existir concorrência entre prestadores já é, por 

si só, um elemento capaz de impedir que sejam fixadas tarifas excessivas por parte dos prestadores, já que 

eles sofrerão com a queda de demanda. Além disso, na hipótese de aumento de custos, como os prestadores 

possuem controle sobre as tarifas praticadas, eles poderão, automaticamente, repassar os valores que 

entenderem convenientes para os usuários. É evidente que, mesmo nestes casos, há a possibilidade de a 

Administração Pública intervir com o objetivo de coibir abusos ou práticas discriminatórias, contudo, o fato 

é que os contratos dedicam menor atenção ao tema das revisões e reajustes tarifários nestes modelos, razão 

pela qual o tema não será abordado de forma minuciosa no presente estudo. 



125 

 

 Assim, a partir de uma reconfiguração dos critérios de reajuste e de revisão, passa-

se a assegurar que, na periodicidade contratualmente definida, a equação econômico-

financeira possa, constantemente, refletir não somente a justiça substancial objetiva da 

contratação, como, também, a subjetiva. 

 Na prática, tem sido comum que estes outros fatores sejam incorporados nas 

fórmulas de reajuste e de revisão – à qual se dá o nome de revisão ordinária ou periódica, 

com o objetivo de diferenciá-la daquela revisão promovida com o objetivo de reequilibrar 

o sinalagma econômico-financeiro diante de desequilíbrios ocasionados pela 

materialização de determinados eventos supervenientes.  

 Entre outros fatores que passam a ser considerados em meio aos critérios 

utilizados para o reajuste e para a revisão periódica, incluem-se os seguintes: (i) 

compartilhamento de ganhos de produtividade ou eficiência do concessionário (Fator X); 

(ii) atendimento, ou não, aos indicadores de qualidade pelo concessionário (Fator Q); (iii) 

atendimento, ou não, de parâmetros de desempenho, buscando assegurar a equivalência 

entre os serviços prestados e sua remuneração (Fator D); (iv) não destinação, pelo 

concessionário, de verbas para as finalidades previamente definidas no contrato; (v) 

compartilhamento de receitas extraordinárias. 

 A incorporação destes ou de alguns destes critérios em fórmulas de reajustes ou 

revisões periódicas acaba por permitir que a equação econômico-financeira seja, ao longo 

do tempo, maleável. A depender do modelo tarifário adotado, tais critérios são 

considerados tanto nas cláusulas que tratam sobre reajuste,
173

 como, também, nas que 

tratam sobre revisões periódicas.
174

 Em outros, sua previsão fica restrita às cláusulas de 
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 No setor elétrico, no qual a experiência já está consolidada há algum tempo, a consideração de tais fatores 

na fórmula de reajuste se dá, como explica Antônio Ganim, da seguinte maneira: “o reajuste atua 

separadamente e de forma distinta sobre parcelas da receita: uma relacionada ao conjunto dos custos não 

gerenciados pelo concessionário denominado de ‘VPA’ e a outra, complementar àquela, relacionada aos 

custos gerenciáveis pelo concessionário, denominado ‘VPB’. Dessa forma, nas datas de aplicação dos 

reajustes contratuais, os aumentos dos custos não gerenciáveis (VPA) pela concessionária, definidos no 

contrato de concessão, são repassados às tarifas, enquanto que a parcela de custos gerenciáveis (VPB) pela 

concessionária recebe a correção pelo índice de inflação eleito, no caso, o IGP-M, deduzido do fator ‘X’, 

estabelecido pelo órgão regulador. No entendimento do órgão regulador, tais regras estimulam a 

concessionária a reduzir os custos de operação (cobertos pela Parcela ‘B’ da receita) ao longo do período 

anterior à revisão tarifária, uma vez que custos menores para um mesmo nível real de tarifas implicam em 

maiores benefícios para a concessionária, sob a forma de maior remuneração do capital. Assim, a 

remuneração da concessionária não está garantida, mas depende de uma gestão eficiente dos chamados 

custos gerenciáveis” (Antônio Ganim, Setor elétrico brasileiro: aspectos regulamentares, tributários e 

contábeis, 2009, p. 171-172). 
174 É o que vem ocorrendo, exemplificativamente, nas modelagens de concessões rodoviárias federais. Tais 

são os contratos de concessão que outorgam a exploração das seguintes rodovias federais: (i) BR 116 e BR 

324, bem como em trechos das rodovias estaduais BA 526 e BA 528; (ii) BR-101/ES/BA (entr. BA-698, 

acesso a Mucuri – Divisa ES/RJ; (iii) BR-050/GO/MG (entr. com a BA-040, em Goiás, até a divisa de MG 

com o Estado de SP); (iv) BR-163/MT (trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na BR-163/MT e 28,1 km na 
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reajuste ou às de revisão periódica.
175

 É possível que seus efeitos incidam sobre o valor da 

tarifa a ser praticada pelo concessionário ou, ainda, sobre o valor de outorga porventura 

devido pelo concessionário ao poder concedente. Dessa forma, verifica-se que há amplo 

espaço para a conformação destes elementos em meio às cláusulas de reajuste e de revisão 

periódica a serem incorporadas a cada contrato. 

 A elaboração destes parâmetros foi incentivada, inclusive, por disposições de 

específicas de determinadas leis setoriais e, também, da própria Lei Federal de PPPs. De 

um lado, normas pontuais na legislação aplicável aos setores energético, telefônico, 

rodoviário, portuário, saneamento básico e aeroportuário apontavam a necessidade de o 

contrato considerar o compartilhamento de ganhos econômicos derivados, 

exemplificativamente, de eficiência empresarial, de receitas alternativas e da 

modernização, expansão ou racionalização dos serviços.
176

 De outro, a Lei Federal de 

PPPs, de forma mais direta, admite – como já referido – que o contrato preveja o 

pagamento ao concessionário de “remuneração variável vinculada ao seu desempenho, 

conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato” (art. 6º, § 

1º).
177

  

                                                                                                                                                                                                  
MT-407); (v) BR-060, BR-153 e BR-262-DF/GO/MG (trecho de 1.176,50 km das rodovias BR-060, BR-

153 e BR-262); (vi) BR-163/MT (trecho entre a divisa com o estado do Mato Grosso e a divisa com o 

Paraná); (vii) BR-040/DF (trecho Brasília – DF – Juiz de Fora – MG); (viii) BR-153/TO/GO (trecho de 

624,8 km da rodovia BR-153, entre o entroncamento da BR-060 em Anápolis, no Estado de Goiás, e o 

entroncamento com a TO-070 – Oeste – em Aliança do Tocantins); (iv) BR-101/RJ (trecho Acesso à Ponte 

Presidente Costa e Silva – Niterói – entroncamento RJ-071 – Linha Vermelha). 

 Os efeitos do Fator X e do Fator Q também são considerados nas fórmulas de reajuste dos contratos de 

concessão para a exploração de aeroportos federais de Brasília, Campinas, Guarulhos, Florianópolis, Porto 

Alegre, Salvador e Fortaleza. 
175

 No setor portuário, a incorporação destes fatores tem sido restrita aos procedimentos de revisão periódica. 

Os leilões do 1º Bloco de Licitações Portuárias, conduzidos pela ANTAQ, em 2015, incorporaram modelo 

de liberdade tarifária e, por essa razão, cabe aos arrendatários no âmbito dos contratos firmados, estabelecer 

as tarifas a serem praticadas, sem prejuízo de a Agência vir a intervir para coibir abusos. Nestes casos, os 

valores previstos contratualmente são aqueles devidos pelo concessionário ao poder concedente a título de 

pagamento de outorga, incidindo sobre eles, por excelência, as cláusulas de reajuste. Não foram 

incorporados aos critérios de reajuste destes contratos elementos tais como o Fator X ou Q. Apesar disso, 

foram adotadas cláusulas de revisão periódica que, genericamente, preveem que serão realizadas a cada 5 

(cinco) anos e deverão considerar: “3.6.1. Verificação da adequação dos Parâmetros de Desempenho às 

atividades executadas pelo Arrendamento, bem como verificação de sua adequação aos parâmetros 

adotados por terminais similares; 3.6.2. Quando houver Tarifa de Serviço, avaliação quanto à eventual 

revisão em função de ganhos de eficiência verificados no setor ou por meio de outros parâmetros a serem 

regulamentados pela ANTAQ, com base em critérios técnicos”.  

 O procedimento e prazos devem, nos termos da cláusula 3.6, ser estabelecidos pela ANTAQ.  
176

 Neste sentido, cf. art. 14, IV, da Lei Federal nº 9.427/1996; art. 108, caput c/c §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 

9.472/1997, art. 35, § 1º, ‘b’, da Lei Federal nº 10.233/2001; art. 22, IV, da Lei Federal nº 11.445/2007 e 

art. 7º, § 1º, do Decreto Federal nº 7.624/2011. 
177

 Algo muito semelhante com a esquemática de remuneração variável conforme o desempenho, já prevista 

na Lei Federal de PPPs, é a incorporação dos denominados ‘Desconto de Reequilíbrio’ e do ‘Acréscimo de 

Reequilíbrio’ na fórmula do Fator D pelos contratos de concessão rodoviária federal da 3ª Etapa. Neste 

sentido, de acordo com a subcláusula 1.1.1.(xx) do contrato de concessão celebrado com a MGO Rodovias 

Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A., em 5 de dezembro de 2013, o Fator D constitui 
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 É possível que, a partir da consideração de tais fatores, os valores contratuais 

sejam reduzidos ou aumentados, conforme o resultado apurado em concreto.  

 Trata-se de importante modificação na roupagem das cláusulas de revisão e de 

reajuste, que visam ao atingimento de finalidades albergadas pelo direito positivo brasileiro 

e que pode ser implementada pelo fato de a Lei Geral de Concessões ter delegado aos 

contratos de concessão a atribuição de delinear os contornos do instituto do reajuste e da 

revisão.
178

 Permite-se, com isso, que a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro se preste, efetivamente, à tutela dos interesses dos usuários e, portanto, não 

somente do ângulo patrimonial dos concessionários. Além disso, garante-se que o crivo de 

equilíbrio contratual seja volátil e possa ser modificado, de forma substancial, ao longo do 

tempo, conformando-se às cambiantes realidades que circundam a execução do contrato. 

 De toda forma, é importante ressaltar que a definição em concreto destas cláusulas 

de reajuste e de revisão – o que inclui os elementos que devem ser considerados em sua 

fórmula – variará conforme as particularidades de cada relação concessória. A pertinência 

da utilização de um ou outro critério como fator redutor ou incrementador das tarifas é 

questão que está fora do campo do conhecimento jurídico e deve ser avaliada de acordo 

com as circunstâncias em concreto de cada contrato, cabendo, neste estudo, apenas pontuar 

que, no meu entender, não há óbice, do ponto de vista legal, para que soluções desta 

natureza sejam adotadas. 

 A despeito da relevância destes critérios e da crescente incorporação destes 

elementos nas fórmulas de reajuste e de revisão periódica pelas modelagens atuais – 

inclusive, em alguns casos, por determinação do TCU –,
179

 parece-me relevante fixar 3 

(três) cautelas que deverão ser consideradas por ocasião da adoção destes mecanismos de 

preservação do equilíbrio contratual nos contratos de concessão. 

                                                                                                                                                                                                  
“redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio, utilizado como mecanismo de aplicação do 

Desconto de Reequilíbrio relativo ao não atendimento aos parâmetros de desempenho, às obras de 

ampliação de capacidade e de manutenção do nível de serviço, ou como Acréscimo de Reequilíbrio no caso 

de antecipação na entrega de obras, conforme previsto no Anexo 5”. 
178

 Embora a Lei Geral de Concessões preveja a obrigatoriedade de os contratos estabelecerem os “critérios e 

procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas” (art. 23, IV), não é previsto em quais situações 

específicas cada um destes instrumentos terá cabimento. Na realidade, além da previsão legal quanto à 

possibilidade de a revisão ser empregada com o objetivo de restaurar o equilíbrio contratual rompido, a 

própria lei admite que os contratos estabeleçam “mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o 

equilíbrio econômico-financeiro” (art. 9º, § 2º), sendo silente quanto às hipóteses de cabimento do reajuste. 

Diante disso, permite-se que o próprio contrato de concessão venha a estabelecer, em concreto, a forma de 

operacionalização destes instrumentos. 
179

 No âmbito do Acórdão 2927/2011, proferido pelo Plenário do TCU, determinou-se que a ANTT “adote, 

no prazo de cento e vinte dias, as medidas necessárias para inserir cláusula de revisão periódica da tarifa de 

pedágio nos contratos de concessão em vigor, assegurando a todos os interessados o direito de 

manifestação, mediante audiências e/ou consultas públicas” (item 9.1.2). 
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 Em primeiro, considero imprescindível que os contratos incorporem, de maneira 

clara, os critérios a serem considerados para a realização dos reajustes e das revisões 

periódicas. Não deve ser considerada válida a cláusula contratual que simplesmente 

delegue para o órgão regulador a atribuição para fazê-lo em momento futuro. Isso porque a 

Lei Geral de Concessões é expressa ao prever que o contrato deverá conter os “critérios e 

procedimentos para o reajuste e a revisão” (art. 23, IV). O intuito da lei é, claramente, 

proteger o concessionário no sentido de que o retorno esperado com o projeto não será 

prejudicado por ato unilateral do poder concedente – ou, da mesma forma, do órgão 

regulador (que, inclusive, em muitos casos, acaba exercendo as atribuições de poder 

concedente no âmbito destes contratos). Além disso, o prévio conhecimento de tais 

critérios é de suma relevância para que os eventuais interessados, no momento da licitação, 

possam orientar sua decisão, no sentido de participar, ou não, do certame, e, com isso, 

elaborar suas propostas.  

 Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e André Rosilho, ao tratar sobre a 

praxe de inserir parâmetros dotados de alto grau de indeterminação nas fórmulas de 

reajuste, atribuindo ao poder concedente o poder para estabelecer, em momento futuro, 

seus contornos concretos, concluem que: “[c]láusulas assim frouxas, com alto grau de 

indeterminação, podem deixar o concessionário realmente ao puro arbítrio do concedente – 

o que é juridicamente inadequado. Trata-se do tipo de estipulação que o art. 122 do CC 

quis evitar”.
180

 

 Sendo assim, não basta que o contrato preveja, genericamente, que serão 

realizados reajustes e revisões periódicas e que os critérios ou forma para sua efetivação 

deverão ser definidos em momento posterior, de forma unilateral pelo poder concedente ou 

pelo órgão regulador. É preciso que o contrato especifique, de antemão, quais os critérios, 

fórmulas e índices serão aplicados com o objetivo de nortear tais procedimentos. 

 Em segundo – e por razões semelhantes àquelas indicadas acima –, não me parece 

que seja válida a inclusão de cláusula de revisão periódica, de forma unilateral, em 

contratos de concessão que já estejam em vigor e que não a prevejam em sua origem. 

Nessa hipótese, não se tem mera inclusão de obrigação ou modificação pontual de algum 

aspecto do sinalagma contratual, apto a ensejar o reequilíbrio contratual, mas uma 

completa modificação da própria estrutura econômico-financeira do contrato. Como coloca 

Marçal Justen Filho: 

                                                                 
180

 Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e André Rosilho, As cláusulas de reajuste nos contratos 

públicos e a segurança jurídica, 2015, p. 233 
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“[E]sses novos modelos [que importam na adoção de equação 

econômico-financeira dinâmica] apenas poderão ser aplicados quando 

configurados de modo completo e preciso antes da formalização da 

outorga. Não é possível que se leve uma concessão à licitação pública 

com previsão de que a tarifa será fixada pelo custo do serviço e, depois de 

promovida a outorga, resolva-se mudar o critério de fixação da tarifa, a 

forma de reajuste e assim por diante. Lembre-se sempre que a equação 

econômico-financeira se aperfeiçoa por ocasião da outorga, o que 

autoriza afirmar a impossibilidade de inovações supervenientes – mas não 

exclui o cabimento de configuração distinta da tradicional, desde o 

momento inicial. Nesse caso, os interessados assumirão espontaneamente 

a participação em modelo contratual que introduz inovações em face das 

concepções clássicas. Dispor-se-ão a arcar com riscos maiores do que os 

usuais, tendo em vista a perspectiva de resultados mais vantajosos do que 

poderiam obter no regime anterior”.
181

  

 Esse tipo de prática contraria o princípio da segurança jurídica e deve ser coibida. 

Por essa razão, parece-me que deva ser considerada inválida qualquer alteração unilateral – 

contrária à vontade dos concessionários – que busque modificar os critérios 

endocontratuais de controle e revisão de tarifas. Caso a inclusão posterior de cláusula de 

revisão periódica se preste a beneficiar os usuários, tal modificação apenas será válida, 

perante o direito, se houver a prévia e expressa anuência do concessionário com relação à 

modificação proposta e à possibilidade de, em virtude dela, o retorno originalmente 

esperado ser frustrado, hipótese em que o concessionário terá formalmente renunciado ao 

recebimento de eventuais vantagens na forma originalmente pactuada.
182

  

 Por fim, em terceiro, considerando que, como já mencionado, os contratos de 

concessão devem comportar certo grau de flexibilidade para que possam ser ajustados, ao 

longo do tempo, às cambiantes circunstâncias verificadas ao longo de sua execução, 

entendo que pode ser útil a inclusão no contrato de cláusula que preveja a possibilidade de 

                                                                 
181

 Marçal Justen Filho, Teoria geral das concessões de serviço público, 2003, p. 361-362. 
182

 A meu ver, não há empecilho para que o concessionário renuncie ao recebimento do retorno originalmente 

pactuado. Contudo, é preciso que esta renuncia seja expressa. A legislação aplicável às concessões não trata 

sobre o tema, de modo que me parece pertinente, neste ponto, o disposto no art. 114 do Código Civil, que 

impõe que a renúncia seja interpretada restritivamente. A esse propósito, observa Kleber Luiz Zanchim que 

“a renúncia a direito não pode ser presumida, e por razão óbvia: renunciar, assim como doar, é ato de 

disposição patrimonial, não podendo o renunciante ou a doação gerarem perda econômica superior ao 

desejado. O mesmo raciocínio vale para a quitação, que resulta na abdicação do direito de cobrar valores 

adicionais. Seu teor deve ser interpretado da maneira mais restritiva possível” (Contratos públicos e direito 

privado: interpretação, princípios e inadimplemento, 2016, p. 37). 

Em sentido contrário, o TCU possui precedente em que foi admitida a possibilidade de renúncia tácita. De 

acordo com o julgado em comento, analisando eventual desequilíbrio em contrato administrativo de 

execução de obra, considerou que “a contratada, ao iniciar, tardiamente, a execução dos serviços sem 

condicioná-la a revisão de preços, implicitamente reconhece a adequação e a exequibilidade dos valores 

propostos na licitação, o que configura renúncia ao reequilíbrio econômico-financeiro das condições 

iniciais contratadas, dando ensejo à preclusão lógica” (Acórdão nº 4.365/2014-Primeira Câmara, rel. Min. 

Benjamin Zymler, j. 12/08/2014). 
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os índices de reajuste e de revisão periódica serem modificados, mediante mútuo acordo, 

caso se mostrem inadequados, ao longo do tempo, para assegurar a preservação do 

equilíbrio real do contrato, desde que observadas as cautelas abordadas no subcapítulo 5.4.  

 Em semelhante sentido, Egon Bockmann Moreira, analisando a inadequação 

posterior de índices de reajuste fixados contratualmente, aponta que: 

“Apesar de os índices de reajuste serem percentuais cuja forma de cálculo 

deve manter-se estável no tempo (com o que se visa a preservar o poder 

de compra tal como definido no ano zero), é de todo viável que se deem 

alterações significativas na forma de sua composição. Isso poderá gerar 

impacto relevante nos processos de reajuste e de revisão – esvaziando ou 

superdimensionando seus resultados.  

(...) também as fórmulas e os índices podem flutuar no tempo, exigindo 

revisões (e termos aditivos) que estabilizem tais mutações.  

Assim, e muito embora a fórmula do reajuste tenha de se manter íntegra 

em toda a execução contratual, não é impossível ou inválida sua 

modificação devido a fato superveniente. Porém, o que jamais será 

válido é a tentativa de alteração desmotivada e unilateral” (grifos 

meus).
183

  

 Os critérios de reajuste e de revisão ordinária incorporados ao contrato são 

mecanismos de efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, em seu viés 

preventivo, e sua aplicação periódica gera a presunção de que o equilíbrio contratual está 

mantido. Essa presunção, embora capaz de assegurar a efetivação da justiça substancial 

objetiva, já que calcada nos parâmetros fornecidos pelo próprio instrumento contratual, 

pode se distanciar da justiça substancial subjetiva, isto é, daquela que, na concepção das 

partes, é a mais adequada. Diante disso, nesses casos, não me parece que o contrato deva 

sucumbir pelo fato de ter, infortunadamente, cristalizado fórmulas que se mostraram 

incompatíveis, ao longo dos anos, com a realização da justiça substancial subjetiva. O fato 

de a garantia do equilíbrio econômico-financeiro ser operacionalizada com base nos 

parâmetros estabelecidos contratualmente não impede que as partes, mediante mútuo 

acordo, modifiquem seus elementos, de forma a assegurar a hígida execução contratual.  

 Tanto a segunda, como a terceira cautela apontada acima dialogam com a questão 

da alteração consensual do sinalagma contratual, a fim de que sejam incluídos ou 

modificados os critérios de reajuste ou de revisão periódica. Por meio de procedimentos de 

renegociação, torna-se possível que os instrumentos endocontratuais sejam aperfeiçoados, 

de modo que sua aplicação reflita, na maior medida possível, a justiça substancial subjetiva 

– e, portanto, não somente a justiça substancial objetiva. Trata-se de instrumento 
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 Egon Bockmann Moreira, Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 

(parte geral), 2010, p. 366-368. 
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extracontratual de grande relevância para a efetivação da justiça real da contratação e que 

são detalhados no subcapítulo 5.3 a seguir. 

  

5.3. A RENEGOCIAÇÃO COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

DAS CONCESSÕES 

 

 Os instrumentos de efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

atuam com base em presunções. Em seu aspecto preventivo, o equilíbrio será considerado 

mantido nos casos em que forem aplicados, na periodicidade prevista contratualmente, os 

critérios de reajuste e, em alguns casos, de revisão ordinária previstos no contrato. Em seu 

aspecto remediativo, o equilíbrio rompido em virtude da materialização de eventos 

supervenientes juridicamente qualificados será restaurado a partir da utilização de 

mecanismos que permitam o restabelecimento do sinalagma rompido.  

 Por meio de tais expedientes, efetiva-se a justiça substancial objetiva. Esta 

dinâmica de efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, naturalmente, lida 

com presunções e isso é necessário, pois, apenas desse modo, é possível eliminar 

subjetivismos e assegurar adequado grau de segurança jurídica à contratação. Essas 

presunções, contudo, nem sempre serão compatíveis com a justiça real.  

 Em contratos complexos, de longo prazo e essencialmente incompletos, como são 

os de concessão, é natural que, no decorrer de sua execução, sejam verificadas situações 

que acabem por transfigurar as premissas consideradas e as circunstâncias existentes à 

época da sua celebração. Isso pode se dar, exemplificativamente, (i) pelo surgimento de 

novas técnicas, que tornem obsoleta aquela adotada no momento da contratação, (ii) pela 

modificação da conjuntura econômica, social ou política
184

 em que o contrato foi firmado, 

ou (iii) pela concepção posterior de índices setoriais de reajuste, que sejam mais adequados 

do que aqueles originalmente previstos.  

                                                                 
184

 A sucessão de governos, ao longo da execução de contratos de concessão, com diferentes ideologias, é 

uma realidade. Mudanças no cenário político, contudo, não permitem que, por meio do exercício da 

prerrogativa de modificação unilateral ou da edição de atos normativos (como decretos e medidas 

provisórias), a equação econômico-financeira seja modificada com o objetivo de adequar o contrato àquilo 

que, na concepção pessoal do governante, representa a justiça substancial subjetiva. Tampouco estará o 

poder concedente autorizado a descumprir o pactuado a pretexto de que o contrato não é justo na sua visão. 

Em hipóteses como estas – que não são, repito, tuteladas pela garantia do equilíbrio econômico-financeiro –

, a alteração do contrato apenas será admitida mediante mútuo acordo entre as partes. A noção de pacta 

sunt servanda, a proteção conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro ao ato jurídico perfeito (art. 5º, 

XXXVI, da CF/88) e os limites do poder de modificação unilateral atribuídos ao Estado impedem que a 

Administração Pública contratante, diretamente ou por meio da edição de atos normativos (decretos e 

medidas provisórias), descumpra ou modifique unilateralmente o vínculo devido a alterações 

circunstanciais e políticas para adequar a equação econômico-financeira do contrato àquilo que lhe pareça 

mais justo.   
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 Em situações como essas, em que a aplicação dos instrumentos endocontratuais de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro – ainda que capazes de assegurar a justiça 

substancial objetiva – afasta-se da justiça substancial subjetiva, pode se mostrar 

conveniente a renegociação dos termos dos contratos de concessão, com a consequente 

conformação de novo sinalagma econômico-financeiro. Permite-se, com isso, que a 

execução dos contratos de concessão ocorra em bases mais consentâneas com o ideal de 

justiça real da contratação.  

 A garantia do equilíbrio econômico-financeiro, da forma concebida pelo direito 

administrativo, é um mecanismo cuja observância se impõe inclusive de forma coercitiva 

e, por essa razão, tem cabimento nas hipóteses restritas autorizadas por lei e conforme 

delineadas no contrato, em meio aos critérios de revisão e reajuste, não podendo servir de 

fundamento para que esse tipo de alteração – calcada na percepção individual das partes 

quanto àquilo que, concretamente, pode ser a solução mais adequada para assegurar a 

hígida execução contratual – seja realizada.  

 Apesar disso, embora seja vedado à Administração Pública a realização de 

alteração unilateral do contrato para modificar seu sinalagma econômico-financeiro,
185

 a 

renegociação, voltada à modificação das próprias bases da equação econômico-financeira 

dos contratos, constitui mecanismo extracontratual idôneo para a efetivação da justiça 

substancial subjetiva, como já mencionado no subcapítulo 1.3 e pode ser adotada em 

concreto, desde que haja mútuo acordo.  

 Como nota Alexandre Santos Aragão: 

“Deve-se ter em vista o caráter dinâmico que as relações contratuais 

possuem no mundo contemporâneo, em que as constantes mudanças 

sociais, econômicas e tecnológicas inviabilizam o tratamento jurídico do 

contrato, como o congelamento de determinadas relações jurídicas no 

momento da sua celebração, adaptáveis apenas a fatos imprevisíveis. 

(...) Impõe-se, no direito administrativo e na teoria geral dos contratos, a 

visão do contrato como processo, ou seja, como um plexo de relações 

jurídicas que podem e devem, muito além apenas da vetusta e oitocentista 

teoria da imprevisão, ser adequada ao longo do tempo diante das 

exigências dos problemas que forem sendo verificados, em suma, da 

experiência da sua execução”.
186
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 Nos termos do art. 58, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993: “As cláusulas econômico-financeiras e 

monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 

contratado”. Trata-se de disposição também aplicável às alterações unilaterais promovidas aos contratos de 

concessão.  
186

 Alexandre Santos de Aragão, A evolução da proteção do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões 

de serviços públicos e nas PPPs, 2013, p. 55-56. 
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 Dessa forma, desde que mediante mútuo consentimento, é possível que o contrato 

seja modificado de forma a refletir aquilo que, razoavelmente, reflita a justiça substancial 

subjetiva do contrato. O reconhecimento quanto à possibilidade de o contrato ser ajustado 

com o objetivo de refletir aquilo que, na concepção pessoal das partes, reflita aquilo que se 

mostra realmente justo, todavia, não significa que o poder concedente ou órgãos de 

controle (como reportado no subcapítulo 4.4) possa impor modificação substancial na 

conformação da equação econômico-financeira do contrato independentemente da vontade 

do concessionário. Esta conduta não é amparada pelo poder de alteração unilateral de 

contratos (que não pode ser exercido com vistas a modificar o núcleo econômico-

financeiro do contrato) e tampouco pela garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Tal 

prática constitui abuso e deve ser combatida, haja vista que se mostra incompatível com o 

ordenamento jurídico.  

 Ao longo do subcapítulo 5.2, acima, foram expostas 2 (duas) situações que podem 

fazer surgir a necessidade de renegociação dos termos do contrato de concessão. A 

primeira decorre da inclusão, após a celebração do contrato, da denominada “cláusula de 

revisão periódica” no contrato. Por meio deste expediente, tem-se uma modificação 

substancial da conformação do sinalagma econômico-financeiro, razão pela qual apenas 

poderá ser implementada, a meu ver, mediante mútuo acordo entre as partes. A segunda é 

aquela em que os índices ou critérios previstos nas cláusulas de reajuste ou de revisão 

periódica se mostrem inadequados.  

 Em ambos os casos, a renegociação não deixa de ser um instrumento apto a evitar 

que a execução dos contratos, da forma pela qual foram pactuados, venham a concretizar, 

no médio ou longo prazos, situação que possa conduzir à ruina do projeto concessório ou 

que venham a se enquadrar na teoria da imprevisão para que, somente a partir disso, seja 

cabível discussão sobre a possibilidade de eventual reequilíbrio e retorno às bases originais 

da contratação. Desse modo, a renegociação acaba por constituir instrumento 

extracontratual que, por meio da modificação da equação econômico-financeira do 

contrato, pode permitir a efetivação da justiça real da contratação e, assim, assegurar a 

hígida execução do objeto contratual. 

 São inúmeras as situações em que, na prática, têm sido promovidas alterações 

consensuais, no âmbito do contrato, culminando na conformação de nova equação 

econômico-financeira. Inclusive, em alguns casos, sobrevêm leis ou, até mesmo, atos 

normativos infralegais com o objetivo de autorizá-las e discipliná-las, a fim de, com isso, 

afastar eventuais questionamentos quanto à sua legalidade.  
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 A título exemplificativo, isso vem ocorrendo nos casos em que o concessionário 

negocia a prorrogação antecipada do ajuste e, para obtê-la, compromete-se a fazer novos 

investimentos na infraestrutura concedida. Da perspectiva do concessionário, trata-se de 

medida que pode ser vantajosa a fim de que possa auferir mais lucros do que o 

originalmente esperado, já que a exploração da outorga ocorrerá por maior período de 

tempo. Da perspectiva do poder concedente e dos usuários, pode se mostrar vantajosa, pois 

é possível pactuar novos investimentos, assegurar a continuidade da prestação dos serviços 

e impor a redução do valor das tarifas a serem praticadas. 

 Nos casos em que este tipo de renegociação é realizado, vem sendo comum a 

edição de leis ou atos normativos infralegais com o objetivo de disciplinar seus contornos e 

a fim de evitar questionamentos quanto à validade da medida. Neste sentido, recentemente, 

foi editada a Lei Federal nº 13.448/2017, em decorrência da conversão da Medida 

Provisória nº 752/2016, que prevê o procedimento para a negociação de prorrogações 

antecipadas no âmbito de concessões nos setores rodoviário e ferroviário. De acordo com 

esta Lei, a prorrogação antecipada deverá ocorrer por meio da “inclusão de investimentos 

não previstos no instrumento contratual vigente” (art. 6º). O requerimento de prorrogação 

antecipada pode ser formulado por qualquer uma das partes, estando sujeita à 

discricionariedade do órgão ou entidade competente (art. 5º, § 1º). Há, portanto, neste 

procedimento, espaço para diálogo entre as partes, servindo a prorrogação antecipada 

como meio para a viabilização de novos investimentos de forma consensual, sem que estes 

sejam impostos de forma unilateral.
187-188

  

                                                                 
187

 Analisando o tema sob a ótica da regulamentação do setor portuário, estabelecida pelo art. 57 da Lei 

Federal nº 12.815/2013 e da Portaria nº 349/2014, editada pela Secretaria de Portos da Presidência da 

República, que já previam sistemática semelhante àquela que acabou sendo adotada para os setores 

rodoviário e ferroviário, Mário Saadi e Raul Dias dos Santos Neto, constatam que “(...) o recurso à 

prorrogação antecipada funciona como mecanismo para que recursos sejam alocados na prestação dos 

serviços, como medida de sua prestação adequada no longo prazo e para a implantação de aspectos 

obrigacionais que não haviam sido previstos no instrumento original” (Prorrogação antecipada de prazo de 

contratos de concessão, 2016, p. 98). Trata-se, portanto, de mecanismo que longe de servir, única e 

exclusivamente, para restaurar o equilíbrio contratual nas hipóteses em que ocorrer algum evento 

desestabilizador, pode ser utilizado, também, para estabelecer novas bases para a execução do ajuste, da 

forma que se mostrar mais consentânea com a necessidade de prestação de serviços adequados e aos 

interesses das partes. 
188

 Independentemente da conveniência de a prorrogação ser realizada, nestes casos, é preciso que os 

requisitos legais sejam atendidos. Neste sentido, a Lei Geral de Concessões prevê a obrigatoriedade de o 

contrato de concessão dispor sobre “as condições para a prorrogação do contrato” (art. 23, XII). Caso o 

contrato nada disponha a respeito do tema ou vede a sua realização, não será possível, evidentemente, a 

renegociação do ajuste com o objetivo de, em momento posterior, promovê-la. Além disso, também não 

será válida a prorrogação na hipótese em que o instrumento contratual prever que ela terá cabimento, única 

e exclusivamente, com o objetivo de, por exemplo, remediar eventuais desequilíbrios e, posteriormente, 

pretender-se utilizá-la para renegociar o ajuste, oferecendo-a como contrapartida à realização de novos 

investimentos. Se a lei considerou imprescindível que o contrato venha a disciplinar as hipóteses de 

prorrogação, existe motivo para isso. A meu ver, são duas as razões para que isso tenha sido feito. Primeiro, 
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 É importante destacar que, em tais procedimentos, tem sido frequente a 

modificação da estrutura econômico-financeira do contrato. Adota-se, comumente, a 

metodologia do fluxo de caixa marginal para conformar a equação econômico-financeira 

resultante destas negociações. Com isso, os novos custos e as receitas esperadas serão 

considerados em um fluxo de caixa apartado, diferente daquele relativo ao projeto original 

da concessão, e sobre ele será aplicada uma taxa de desconto – distinta daquela 

considerada no momento da licitação e, usualmente, estabelecida pelos órgãos reguladores 

setoriais à luz da conjuntura econômica de cada período –, que permitirá às partes avaliar a 

atratividade do novo empreendimento.
189

 Neste sentido, a Lei Federal nº 13.448/2017 

prevê que o Poder Executivo deverá estabelecer as diretrizes para a utilização da 

metodologia do fluxo de caixa marginal (art. 24). Além disso, também prevê que o termo 

aditivo que formalizar a prorrogação do contrato deve dispor de medidas que desestimulem 

atrasos e inexecuções e que, como mencionado no subcapítulo 5.2, contribuem para a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro, como é o caso do desconto anual de 

reequilíbrio
190

 e o pagamento de adicional de outorga (art. 7º). 

                                                                                                                                                                                                  
o fato de que, com base no prévio conhecimento quanto a este tipo de disposição permite-se que outros 

eventuais interessados possam nortear seu entendimento no sentido de participar, ou não, do certame. 

Segundo, a prorrogação de um contrato de concessão significa afastar que haja, em concreto, nova licitação 

ao final do seu prazo, o que faz com que se trate de medida excepcional. 
189

 A metodologia do fluxo de caixa marginal, na visão de alguns economistas, pode apresentar vantagens. De 

acordo com Dario Alexandre Guerrero, Francisco Anuatti Neto e Frederico Barbosa da Silveira, “(...) a 

abordagem do fluxo de caixa marginal define a utilização de informações de preços da época do 

investimento (atualizadas) e não da proposta comercial, o que, em nosso entendimento, permite a redução 

de riscos derivados do descasamento de preços presentes na proposta comercial e os preços vigentes e, 

consequentemente, contribui para a modicidade tarifária” (Análise dos Contratos de Concessão de 

Rodovias Federais- Evolução da Matriz de Risco, 2013, p. 8). 
190

 A Lei não define o que deve ser entendido por “desconto anual de reequilíbrio”. Trata-se, contudo, de 

instrumento que tem sido incorporado nos contratos de concessão de rodovias federais, desde a 2ª Etapa de 

Concessões (Fase II) realizadas pela União, por intermédio da ANTT. De acordo com definição 

incorporada no contrato de concessão para exploração da infraestrutura e da prestação de serviço público 

nas rodovias BR 116 e BR 324, celebrado entre a União, por intermédio da ANTT, e a Viabahia 

Concessionária de Rodovias S.A., em 03 de setembro de 2009, o “desconto de reequilíbrio” é o “percentual 

que será deduzido da Tarifa Básica de Pedágio com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão, nos casos de atraso ou inexecução de obras de ampliação de 

capacidade condicionadas à volume de tráfego e de obras e serviços de caráter não obrigatório necessários 

ao cumprimento dos parâmetros de desempenho previstos no PER, desde já acordado entre as partes na 

forma da subcláusula 20.8, calculado em função dos indicadores previstos no anexo 5” (subcláusula 1.1.1, 

xii). No Anexo 5 deste contrato, esclarece-se que “o desconto de reequilíbrio não constitui espécie de 

penalidade imposta à Concessionária, mas sim mecanismo para desonerar os usuários do Sistema 

Rodoviário. Pressupõe que, se o serviço público prestado na Concessão estiver em desconformidade com 

as condições estabelecidas no Contrato e no PER, tal serviço não deve ser remunerado em sua 

integralidade. Trata-se de mecanismo preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando à 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro para os casos de atraso ou inexecução de obras de 

ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego e de obras e serviços de caráter não 

obrigatório” (grifos meus). O referido desconto de reequilíbrio, nos termos da subcláusula 16.3.3 deste 

contrato, é aplicado por ocasião do reajuste anual da tarifa básica de pedágio. A incorporação da sistemática 
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 Dessa forma, tem-se outro exemplo de situação concreta em que, por meio de 

renegociação, surge uma nova equação econômico-financeira – a qual servirá de parâmetro 

para a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro em momento futuro.  

 Em relação à praxe de edição de atos normativos com o objetivo de disciplinar 

procedimentos de renegociação, vale lembrar que a CF/88 dispõe que “a lei não 

prejudicará o ato jurídico perfeito” (art. 5º, XXXVI). Diante disso, parece-me que, embora 

seja possível a edição de atos normativos com o objetivo de autorizar renegociações e a 

disciplinar seu procedimento e condicionantes, tais atos devem respeitar o campo 

reservado à autonomia da vontade dos concessionários no âmbito de eventuais 

renegociações. Fora de situações já previstas na legislação vigente à época da celebração 

dos contratos, parece-me que a aplicação de solução normativa posterior a contrato já 

formalizado depende, devido à proteção constitucional, de mútuo acordo. Caso essa 

premissa seja inobservada, parece-me que o ato normativo será inconstitucional. 

 Além dos casos de prorrogação antecipada de contratos de concessão com a 

consequente previsão de novos investimentos, que fazem surgir um novo sinalagma 

econômico-financeiro, existem outras situações em que a renegociação é utilizada com a 

finalidade de ajustar a execução do contrato ao melhor interesse das partes envolvidas na 

contratação.  

 Há casos em que, no contexto de pleitos destinados a reequilibrar contratos, em 

decorrência da ocorrência de algum evento superveniente, o concessionário renuncia, 

expressamente, ao restabelecimento integral da situação anterior. Embora o concessionário 

possa ter o direito ao restabelecimento integral da situação anterior, a morosidade dos 

procedimentos de reequilíbrio e a necessidade de continuidade da prestação dos serviços 

pode fazer com que seja mais vantajoso renunciar a uma parte do seu direito do que, ao 

invés disso, perpetuar a discussão por tempo indeterminado, sem que seja possível ter a 

certeza quanto ao desfecho do processo. Nesses casos, as bases sobre as quais o contrato 

passará a ser executado serão diferentes das bases originais da contratação.  

 Em outras situações, as partes modificam o contrato com o objetivo de incluir a 

possibilidade de o concessionário vir a obter receitas acessórias ou complementares, não 

necessariamente como forma de reequilibrar contratos. Tais valores passarão a integrar a 

equação econômico-financeira do contrato. Embora parte da receita deva ser revertida para 

a modicidade tarifária, uma parcela dos lucros dela decorrentes deverá, evidentemente, ser 

                                                                                                                                                                                                  
de “desconto de reequilíbrio” também foi incorporada aos contratos de concessão de rodovias federais 

celebrados no bojo da 3ª Etapa de Concessões. 
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assegurada ao concessionário, pois, do contrário, não haverá nenhum incentivo para que 

este possa investir na concepção e execução destas atividades.
191

 Essa nova perspectiva de 

lucro fará surgir um novo sinalagma econômico-financeiro, pactuado mediante mútuo 

acordo entre poder concedente e concessionário. Neste sentido, Antônio Carlos Cintra 

Amaral, tratando da modificação do contrato com o objetivo de autorizar a obtenção destas 

receitas pelo concessionário, defende que “o poder concedente e a concessionária podem 

renegociar os termos do contrato de concessão, desde que não conflitem com a Lei e a 

Constituição. Nada impede que as cláusulas contratuais, referentes à equação econômico-

financeira inicial da concessão, sejam alteradas bilateralmente, ou seja, mediante acordo 

entre as partes”.
192

 

 Por fim, vale citar também situação que tem sido recorrente no âmbito das 

contratações promovidas pelo Governo Federal brasileiro: a renegociação com o fito de 

ajustar cronogramas de investimentos ou de pagamento de outorga previstos em contratos 

de concessão de determinados setores. Nos últimos anos, uma série de fatores contribuiu 

para uma rápida e intensa modificação na conjuntura política e econômica do país, o que 

culminou no surgimento de empecilhos para o fiel atendimento de obrigações assumidas 

por concessionários no âmbito de seus respectivos contratos de concessão. Essa realidade 

vem sendo especialmente verificada nos setores rodoviário e aeroportuário. Boa parte das 

dificuldades enfrentadas, contudo, constituem riscos assumidos contratualmente pelos 

concessionários e, por essa razão, não há espaço para a invocação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro.  

                                                                 
191

 Marcos Augusto Perez e Rafael Roque Garofano, analisando os possíveis modelos de compartilhamento 

de receitas extraordinárias nas PPPs, chegam à correta conclusão de que, independentemente do modelo 

adotado, “o incremento da margem de lucro do concessionário a partir do compartilhamento dos ganhos 

advindos de receitas extraordinárias por ele exploradas deve consistir numa fórmula capaz de incentivar 

positivamente o concessionário na busca por soluções criativas e potencialmente lucrativas desses negócios 

complementares ou associados à concessão”. E pontuam os autores que “[s]eria absurdo supor que, em 

qualquer modelo cogitável: com prefixação por estimativa da receita e do lucro; ou com prefixação da 

norma de repartição; ou com pós-fixação da regra de repartição, pudesse o Poder Concedente impor ao 

concessionário um prejuízo ou a realização de uma atividade sem obtenção de qualquer lucro, em 

detrimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão” (O compartilhamento de receitas 

extraordinárias nas Parcerias Público-Privadas, 2014, p. 182). Embora os autores estivessem tratando sobre 

o modelo das PPPs, parece-me que a mesma lógica se aplique às demais modalidades de concessões que 

envolvam a prestação de serviços públicos.  
192

 Antônio Carlos Cintra Amaral, O reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de 

rodovias, 2010, p. 10.  

Tratando sobre este tema, o autor coloca que: “[s]eria desarrazoado sustentar que em um contrato de longa 

duração, como a concessão de serviço público, essas receitas não pudessem ser adotadas quando surgidas 

na etapa de execução do contrato. (...) Assim, elas podem integrar a equação econômico-financeira inicial 

da concessão ou surgir durante a execução do contrato, hipótese esta em que deverão ser contempladas para 

efeito de recomposição da equação inicial, com base na Teoria da Imprevisão e ‘com vistas a favorecer a 

modicidade das tarifas’” (Op. cit., p. 9). 
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 Na medida em que as dificuldades enfrentadas pelos concessionários podem afetar 

a hígida execução contratual, o Governo Federal, recentemente, editou medidas provisórias 

com o objetivo de autorizar a reprogramação de investimentos em tais contratos. Para as 

contratações do setor aeroportuário, foi editada a Medida Provisória nº 779, de 19 de maio 

de 2017, convertida na Lei Federal nº 13.499, em 26 de outubro de 2017. Para o setor 

rodoviário, foi editada, em 18 de setembro de 2017, a Medida Provisória nº 800. Por meio 

destes atos, autoriza-se a celebração de aditivos contratuais com o objetivo de alterar os 

cronogramas de investimento ou pagamento de outorga definidos contratualmente, 

mediante requerimento do concessionário. Apesar disso, estes atos normativos específicos, 

embora autorizem a renegociação dos contratos a que se referem, exigem, expressamente, 

que seja mantida a mesma equação econômico-financeira originalmente pactuada.
193

 

 A edição de inúmeras medidas provisórias, em curto espaço de tempo, com o 

objetivo de autorizar a renegociação dos termos de contratos de concessão deriva do forte 

ceticismo doutrinário e de órgãos de controle quanto à legalidade de tais alterações 

consensuais. Não deveria ser necessário que a renegociação de contratos – ato típico de 

gestão dos ajustes – devesse, sempre, ser autorizada por lei. Contudo, até que haja o 

reconhecimento quanto à importância e legalidade da renegociação deste tipo de contratos 

– que costumam perdurar por mais de 2 (duas) décadas –, parece-me que continuará sendo 

recorrente a utilização deste tipo de expediente.  

 Alterações são naturais e esperadas em se tratando de contratos de longo prazo, 

como são as concessões de serviços públicos. Desse modo, desde que haja mútuo acordo e 

a medida possa trazer benefícios à consecução das finalidades maiores da contratação, não 

me parece que haja, em princípio, vedação para que sejam implementadas mudanças 

estruturais no sinalagma econômico-financeiro.  

 De toda forma, como menciono no subcapítulo 1.3, existem limites e pressupostos 

que devem ser observados para que tais modificações sejam realizadas. Neste sentido, não 

                                                                 
193

 A norma, a meu ver, tem caráter moralizador. O Governo Federal parece pretender evitar questionamentos 

quanto à lisura da modificação dos contratos referidos pelas medidas provisórias citadas, haja vista que as 

dificuldades atualmente enfrentadas pelos concessionários derivam de riscos expressamente assumidos no 

contrato por eles próprios. Desse modo, embora seja autorizada a renegociação dos cronogramas de 

investimento previstos contratualmente, a norma exige, nestes casos, que a equação original seja mantida. 

Apesar de a orientação adotada pelo Governo nestes casos ser legítima – por se tratar de processo de 

renegociação, que envolve mútuo acordo, parece-me possível que o Governo imponha balizamentos para 

orientar sua decisão –, não é imprescindível a constante manutenção da equação econômico-financeira 

original em todo e qualquer caso. Inclusive, vale lembrar que, nos casos de renegociações voltadas a 

permitir a prorrogação antecipada de contratos de concessão, vem sendo admitida a modificação da 

equação econômico-financeira original em tais processos de renegociação, como se depreende dos termos 

da Lei Federal nº 13.448/2017, em decorrência da conversão da Medida Provisória nº 752/2016. 
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devem as partes, a pretexto de renegociar o ajuste, buscar, em verdade, implementar 

modificações despropositadas, isto é, que não sejam necessárias para a adequada prestação 

dos serviços, ou transfigurar o objeto do contrato, frustrando os objetivos da licitação.
194

 

Além disso, a lisura no comportamento das partes é premissa que deve ser observada em 

tais processos de renegociação. Condutas oportunistas não se coadunam com o direito 

posto.
195

 Isso impõe que o poder público atue em conformidade com os padrões éticos de 

probidade, decoro e boa-fé, sendo necessário que, no contexto de eventuais renegociações, 

de um lado, não negligencie o interesse dos usuários durante, devendo a Administração 

Pública se posicionar como curadora destes interesses e oportunizar espaço para a 

participação democrática, por meio, por exemplo, de audiências e consultas públicas 

voltadas à discussão das propostas de alteração aos instrumentos de outorga, e, de outro, 

não cerceie a autonomia da vontade dos concessionários, impondo que a sua concepção de 

justiça substancial subjetiva prevaleça, independentemente da concordância do 

contratado.
196

 Da mesma forma, não deve o concessionário se valer de expedientes 

ímprobos ou lançar falsas justificativas para convencer a administração pública quanto à 
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 A necessidade de constante respeito aos objetivos da licitação não deve significar que todas as condições 

que foram externalizadas à época da licitação devam ser constantemente mantidas – o que, na prática, 

impediria qualquer modificação ao contrato. A licitação não é um fim em si mesma, mas sim procedimento 

para que determinado objetivo seja alcançado. Não deve a sua finalidade ser, em absoluto, prejudicada em 

mero prestígio à forma. Havendo necessidade de alteração do contrato para que os serviços possam ser 

prestados de forma adequada e os objetivos maiores da licitação realizada possam ser alcançados, parece-

me possível a introdução de modificação nos contratos. 

A respeito do tema, reconhece Marçal Justen Filho que: “[a] imposição da imutabilidade do contrato 

administrativo, por homenagem ao princípio da obrigatoriedade da licitação, acabaria gerando efeitos 

maléficos insuportáveis. O Estado e a Sociedade teriam de suportar uma contratação cujos termos se 

evidenciassem como insatisfatórios. O interesse coletivo seria sacrificado, na medida em que seria 

executada contratação oferecendo prestações inúteis, onerosas ou inadequadas para satisfação das 

necessidades correspondentes. (...) Como decorrência, pode-se dizer que caberão alterações, mas deverão 

ser respeitados certos limites. Impor-se-á a adoção da solução que produzir menor lesão aos interesses 

coletivos e individuais envolvidos – segundo o princípio da proporcionalidade, que se traduz, no âmbito da 

concessão, no princípio, associação. (...) Deve produzir-se a alteração necessária a assegurar a maior 

adequação possível dos serviços públicos objeto da concessão, ainda que isso importe alteração 

significativa das condições contempladas na licitação” (Teoria geral das concessões, 2003, p. 444 – 445). 
195

 Neste sentido, parece-me aplicável as diretrizes lançadas pela Lei Federal nº 9.784/1999, que preconiza 

que, nos processos administrativos, devem ser observados os critérios de “atuação segundo padrões éticos 

de probidade, decoro e boa-fé” (art. 2º, parágrafo único, IV). Eles se colocam não apenas à Administração 

Pública, mas também aos administrados, que devem “proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé (art. 4º, 

II).  
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 A Lei Federal nº 13.448/2017 teve a cautela de exigir, de forma expressa, a prévia realização de consultas 

públicas para que tais aditivos possam ser formalizados. Conforme o art. 10 e seu parágrafo único: “Art. 

10.  As prorrogações de que trata o art. 5
o
 desta Lei deverão ser submetidas previamente a consulta pública 

pelo órgão ou pela entidade competente, em conjunto com o estudo referido no art. 8
o
 desta Lei. Parágrafo 

único. A consulta pública será divulgada na imprensa oficial e na internet e deverá conter a identificação do 

objeto, a motivação para a prorrogação e as condições propostas, entre outras informações relevantes, 

fixando-se o prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias para recebimento de sugestões.” 
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necessidade da modificação. A má-fé pode invalidar o ato, por tornar insubsistente o 

motivo subjacente à alteração, e não é apta a ser convalidada. 

 Observadas as condicionantes descritas, parece-me possível que sejam realizadas 

modificações consensuais em contratos de concessão, ainda que, deste processo, resulte a 

modificação da própria equação econômico-financeira original do contrato.    

 É importante notar que, em qualquer uma das situações mencionadas acima, não 

se tem um reequilíbrio. Não há uma situação que o direito autoriza a invocação da garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro, que se presta a tutelar o equilíbrio contratual diante da 

ocorrência eventos alheios à vontade das partes (ou, no caso de alteração unilateral, do 

concessionário). Sendo assim, é admissível que, do processo de renegociação, realizado 

mediante mútuo acordo entre as partes, seja conformada nova equação econômico-

financeira,
197

 concebida em virtude das particularidades do caso concreto e que passará a 

servir de parâmetro, futuramente, para a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro – que passará a incidir para proteger o novo sinalagma constituído. 

 A renegociação, como já afirmei, não se confunde com instrumento de efetivação 

da garantia do equilíbrio econômico-financeiro. A garantia do equilíbrio econômico-

financeiro se manifesta por meio de mecanismos específicos, cuja observância pode se 

impor até mesmo de forma coercitiva, por meio de recurso à via judicial. As 

renegociações, diferentemente, são procedimentos deliberados consensualmente, nos quais 

as partes avaliam a sua conveniência e, caso entendam pertinente, se vinculam ao novo 

ajuste. Trata-se de mecanismo de suma relevância, haja vista a insuficiência das técnicas 

de efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro para lidar com os imperativos 

impostos pela execução de contratos complexos. Como observa Alexandre Santos de 

Aragão, “o sucesso dos contratos de delegação exige a instituição de mecanismos de 

‘convivência com a realidade atual e futura (...) neste contrato o futuro é mais importante 

do que o presente’. As técnicas clássicas de reequilíbrio econômico-financeiro não são 

                                                                 
197

 Como mencionado, em algumas situações, é possível que, a despeito da renegociação do contrato, as 

partes adotem mecanismos, em meio às tratativas, para que a equação econômico-financeira original do 

ajuste seja preservada. É o que está presente no contexto da renegociação dos contratos referidos nas 

Medidas Provisórias nº 779/2017 e 800/2017. Essa circunstância não faz com que, nesses casos, haja 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato – mediante a invocação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro como forma de tutelar o direito da parte afetada –, mas sim uma renegociação, não 

obrigatória, já que realizada apenas mediante mútuo acordo entre as partes, que não produz impactos na 

equação original do contrato e, portanto, que assegura sua manutenção. 
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suficientes”.
198

 Sendo assim, a relevância da renegociação dos termos dos contratos de 

concessão deve ser reconhecida. 

 Renegociação e reequilíbrio são instrumentos distintos, mas que podem se prestar 

a efetivar um objetivo comum: a justiça contratual. 

 

5.4. CAUTELAS NA CONFORMAÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DECORRENTES 

DOS NOVOS PARADIGMAS 

 

 Ao longo deste Capítulo 5, sintetizei os novos paradigmas que se colocam acerca 

do tema da conformação da equação econômico-financeira nas concessões.  

 Com o tempo, passa a ser aceita a complexidade e necessária volatilidade da 

equação econômico-financeira dos contratos de concessão. A compreensão do sinalagma 

econômico-financeiro como algo estanque e imutável ao longo do tempo, à semelhança do 

que ocorre nos contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993, cede espaço para o 

reconhecimento de que a equação econômico-financeira das concessões é, por natureza, 

mutável e assim deve ser para que seja possível a sua constante adaptabilidade às 

diferentes circunstâncias verificadas em concreto. 

 Essa percepção produz impactos, também, na concepção dos mecanismos de 

manutenção do sinalagma econômico-financeiro. Até algum tempo atrás, as cláusulas de 

reajuste e de revisão, cuja aplicação gerava a presunção de preservação do equilíbrio 

contratual, eram incapazes de assegurar a modicidade tarifária, já que se limitavam a 

considerar índices e critérios que, em determinados casos, mostravam-se aptos a beneficiar 

exclusivamente concessionário. Isso porque a manutenção do equilíbrio contratual decorria 

da aplicação de critérios e fórmulas, em periodicidade predeterminada, que consideravam 

apenas a variação da inflação e, em alguns casos, a inflação apurada no período e, também, 

a variação dos custos dos serviços. Não havia preocupação com a previsão de parâmetros e 

variáveis que permitissem a adaptabilidade do sinalagma à luz das particularidades 

verificadas em concreto por ocasião da execução do vínculo, de forma a favorecer a 

modicidade tarifária. Este modelo passou a se mostrar inadequado para assegurar a 

efetivação da justiça substancial subjetiva da contratação.  

 A forma de controle de tarifas passa a ser modificada e, com isso, as cláusulas de 

reajuste e de revisão periódica passam a incorporar critérios que demonstram preocupação 

com o interesse dos usuários e com a necessidade de constante adaptabilidade do vínculo. 
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 Alexandre Santos de Aragão, A evolução da proteção do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões 

de serviços públicos e nas PPPs, 2013, p.  58. 



142 

 

Busca-se considerar, nesses procedimentos, em alguns casos, os ganhos de produtividade e 

eficiência auferidos pelo concessionário e, em outros, quando há efetiva competição no 

setor, flexibilizam-se os critérios, deixando que a concorrência existente entre os diferentes 

prestadores conduza à redução dos preços. 

 Em vista de todas essas transformações, o paradigma do equilíbrio econômico-

financeiro estático é substituído, gradativamente, pelo modelo de equilíbrio dinâmico. A 

equação econômico-financeira deve ser transformada, a fim de que seja possível atingir, a 

cada período da execução contratual, a justiça real da contratação, já que nem sempre a 

aplicação de critérios fixos e imutáveis, cristalizados contratualmente, é capaz de efetivá-

la. 

 A instituição destes novos paradigmas, no tocante à conformação e à preservação 

da equação econômico-financeira, passa a ser possível pelo fato de que a Lei Geral de 

Concessões não trata sobre o tema de forma exaustiva. Na realidade, esta lei prevê que 

caberá ao contrato tratar, de forma minuciosa, sobre esses assuntos (art. 10 c/c art. 23, IV). 

Diante disso, a lei não impõe quais elementos, em concreto, deverão ser considerados para 

identificar o equilíbrio de todo e qualquer contrato, tampouco prevê quais critérios de 

reajuste e revisão deverão, obrigatoriamente, ser adotados. Ao revés. Caberá a cada um dos 

contratos definir, à luz das suas particularidades técnicas e econômicas, quais os critérios 

mais adequados.  

 É possível que, com o tempo, tais critérios se mostrem inadequados. Contratos de 

concessão são ajustes complexos e, em geral, de longo prazo, sendo necessário que se 

revistam de suficiente grau de flexibilidade e maleabilidade para que sejam ajustados às 

cambiantes circunstâncias conjunturais e temporais. Por vezes, os índices e fórmulas de 

revisão e reajuste poderão se mostrar insuficientes para assegurar a justiça real da 

contratação. Nesses casos, deve ser reconhecida a possibilidade de as partes renegociarem, 

mediante mútuo acordo, os termos dos contratos de concessão, podendo, inclusive, se 

necessário, alterar as bases da equação econômico-financeira, a fim de que seja assegurada 

a hígida execução do objeto contratual. A possibilidade de modificação consensual é 

inerente à própria capacidade das partes de celebrar contratos e encontra fundamento legal 

em disposições normativas esparsas que tratam sobre o tema, como, por exemplo, o art. 22 

da Lei Federal nº 13.448/2017.
199
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 “Art. 22. As alterações dos contratos de parceria decorrentes da modernização, da adequação, do 

aprimoramento ou da ampliação dos serviços não estão condicionadas aos limites fixados nos §§ 1º e 2º do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”. 
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 Em vista dos novos paradigmas que se colocam em relação ao tema, entendo 

necessário destacar, neste ponto, 4 (quatro) cautelas que devem ser nortear a elaboração e a 

gestão de contratos.  

 A primeira cautela que deve ser destacada é a de que, a despeito dos novos 

paradigmas existentes, não há um único critério de reajuste e de revisão que deva ser 

aplicado de forma indistinta a todo e qualquer contrato de concessão celebrado.  

 O direito positivo brasileiro conferiu suficiente margem de liberdade para que os 

contornos de tais mecanismos sejam definidos em cada contrato, à luz das suas 

particularidades. Trata-se de solução acertada, pois é tarefa árdua – para não dizer 

impossível – prefixar um único critério a ser adotado para todo e qualquer contrato, que 

envolvem objeto, complexidade, prazos e particularidades distintas. A definição da forma 

de revisão e de reajuste pressupõe, portanto, a consideração das particularidades 

envolvidas em cada contrato de concessão. 

 Neste processo, não cabe aos juristas definir qual a metodologia mais adequada, 

mas, sim, aos que são habilitados a lidar com cálculos e fórmulas matemáticas. Aos juristas 

cabe apenas (i) reconhecer o espaço de liberdade existente para que a conformação da 

equação e dos critérios de reajuste e revisão considerem as particularidades existentes em 

concreto; e (ii) mostrar o caminho para que isso seja feito, já que deverá ocorrer, por 

excelência, no âmbito da modelagem dos contratos, uma vez que a lei determina que os 

critérios sejam cristalizados em cláusulas contratuais (art. 23, VI). 

 A segunda cautela consiste na advertência de que os critérios de reajuste e de 

revisão incorporados aos contratos de concessão não devem ser excessivamente abertos ou 

genéricos.  

 Ao estabelecer que o contrato deve consolidar os critérios e procedimentos para 

reajuste e revisão de tarifas, a Lei Geral de Concessões procura impedir que o contrato 

deixe os interesses do concessionário à mercê da vontade de gestores públicos, que, muitas 

vezes, motivados por orientações políticas, não praticam os atos mais consentâneos com as 

finalidades perseguidas pela contratação. Busca-se, dessa forma, trazer segurança jurídica a 

tais contratos. Esta é uma medida necessária, em função da elevada complexidade 

envolvida na execução de tais ajustes. 

 O fato de, eventualmente, do ponto de vista econômico, não ser possível definir, 

durante a fase de modelagem da licitação, os parâmetros para reajuste ou revisão periódica, 

não deve servir de pretexto para que o contrato estabeleça cláusulas abertas. A ânsia pela 

adoção de medidas que, do ponto de vista econômico, possam ser mais adequadas, não 
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deve suprimir as balizas estabelecidas pelo direito positivo e que buscam trazer adequada 

proteção aos interesses daqueles que contratam com o Estado. 

 Por essa razão, considero ilegal a previsão contratual no sentido de que caberá ao 

órgão regulador ou ao poder concedente definir, em momento posterior e de forma 

unilateral, qual a fórmula de revisão ou de reajuste a ser considerada para assegurar a 

preservação do sinalagma contratual.  

 A terceira cautela decorrente dos novos paradigmas – e que se relaciona com o 

ponto acima – é a de que, ainda que os critérios de reajuste ou de revisão periódica se 

mostrem inadequados no decorrer da execução do contrato, o poder concedente não poderá 

alterá-los unilateralmente.  

 Embora deva ser reconhecida a possibilidade de os índices adotados 

contratualmente poderem ser alterados ao longo do tempo – o que é natural diante dos 

elevados prazos de execução de tais contratos –, não se pode admitir que isso seja feito de 

forma unilateral. Apenas mediante mútuo acordo as partes poderão modificar as fórmulas e 

parâmetros de revisão e de reajuste, já que eles se relacionam, diretamente, com a própria 

conformação da equação econômico-financeira do contrato. 

 Por fim, a quarta cautela que merece ser destacada é a de que não se deve 

confundir casos de renegociação com os instrumentos de efetivação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro.  

 Renegociações são processos naturais de alteração consensual do contrato de 

concessão e cuja importância deve ser reconhecida, haja vista o longo prazo e a natural 

incompletude destas avenças. Contudo, elas não se confundem com a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 Como já mencionado, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro se manifesta 

por meio de mecanismos específicos – voltados à manutenção ou à restauração do 

equilíbrio econômico-financeiro –, cuja observância pode se impor até mesmo de forma 

coercitiva, por meio de recurso à via judicial. As renegociações, diferentemente, são 

procedimentos consensuais, nos quais as partes avaliam a sua conveniência e, caso 

entendam pertinente, se vinculam ao novo ajuste. Em determinados casos, as 

renegociações podem servir como instrumento para a modificação do sinalagma 

econômico-financeiro, notadamente quando restar alterada a base objetiva da contratação. 

Apesar disso, não se deve confundir renegociação com reequilíbrio econômico-financeiro. 

 Atualmente, há uma tendência, por parte dos operadores do direito, de denominar 

toda e qualquer discussão relacionada a contratos de concessão, mesmo que envolva mera 
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renegociação consensual dos termos do contrato, de “pleito de reequilíbrio econômico-

financeiro”. Essa dilatação do conceito de reequilíbrio pode, em última análise, vir a 

esvaziar o conteúdo jurídico da garantia do equilíbrio econômico-financeiro. O fato de, em 

um procedimento de renegociação, as partes convencionarem que o sinalagma original 

deverá ser mantido não faz com que haja, aqui, um reequilíbrio. Não há evento 

desestabilizador e hipótese autorizada pelo direito para que haja reequilíbrio. Diante disso, 

parece-me importante ressaltar, neste ponto, esta impropriedade conceitual e advertir para 

os riscos decorrentes da confusão conceitual usualmente realizada. 

 Em vista das dificuldades que se colocam em torno do tema, parece-me que o 

mais adequado seria que os contratos de concessão, além de cristalizar os critérios para a 

aplicação dos mecanismos de preservação e restauração do equilíbrio econômico-

financeiro (reajuste e revisão), passassem a disciplinar os processos de renegociação, 

estabelecendo suas hipóteses de cabimento, limitações e procedimentos a serem 

observados para que seja obtida uma solução consensual pelas partes. Como coloca Flavio 

Garcia Amaral: 

“Uma boa governação dos contratos regulatórios — como de resto de 

qualquer contrato — é aquela que cria mecanismos eficientes de gestão 

que previnam o surgimento de litígios. (...). 

A gestão e o monitoramento dos contratos regulatórios incompletos 

pressupõem, também, uma correta definição dos modos e meios de 

regular a relação contratual duradoura com vistas a assegurar a 

flexibilidade e estabilidade necessárias para a manutenção do equilíbrio 

consensualmente estabelecido. 

A regulação contratual deve ocupar-se em estabelecer os mecanismos que 

instrumentalizam operativamente a mutabilidade ou, em outros termos, 

perseguir a construção de esquemas contratuais que desenvolvam uma 

metodologia de processualização da mutabilidade, que, para além de estar 

orientada pelos objetivos primários da preservação do contrato e do 

equilíbrio das posições contratuais, deve ser densificada em cláusulas 

contratuais estruturadas a partir de princípios de elevada carga axiológica, 

como o são  a boa-fé, confiança legítima e segurança jurídica”.
200

 

 A necessidade de modificação é uma realidade durante a execução dos contratos 

de concessão, naturalmente incompletos, haja vista sua complexidade e, via de regra, longo 

prazo de execução. Nos dizeres de Vera Monteiro, “é própria do contrato de concessão sua 

incompletude, e contratos com essa característica normalmente importam a necessidade de 

serem feitas adaptações e de se permitir algum grau de flexibilidade durante sua vigência, 
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para que possam se acomodar às mudanças ocorridas ao longo do tempo”.
201

  Sendo assim, 

se é natural que surja a necessidade de modificação de tais contratos, parece-me pertinente 

que, a depender das circunstâncias envolvidas em concreto, eventuais procedimentos de 

renegociação sejam disciplinados de antemão pelo contrato. 

 Não me parece defensável que, por meio da inserção de cláusulas de 

renegociação, se busque legitimar modificações despropositadas, oportunistas ou que 

acabem por transfigurar o objeto contratual. Ou seja, é necessário que haja cautela para que 

tal expediente não acabe por incentivar alterações abusivas. Diante disso, na prática, a real 

pertinência quanto à inclusão de cláusulas contratuais de renegociação deverá ser avaliada 

em cada caso concreto e a depender da complexidade envolvida em cada projeto 

específico, que possam justificar a sua pertinência.  

 Dessa forma, tais procedimentos de renegociação devem ter sua importância 

reconhecida e, na medida do possível, regulada pelos contratos, a fim de evitar 

questionamentos quanto à sua validade e, também, a prática de abusos. Desde que 

realizadas de forma consensual e em observância às balizas estabelecidas pelo 

ordenamento jurídico, podem as renegociações servir como importante instrumental para 

assegurar a efetivação da justiça substancial subjetiva da contratação, ainda que para isso, 

em determinados casos, seja necessária a modificação de determinados aspectos da 

equação econômico-financeiro dos contratos. 
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CAPÍTULO 6. EVENTOS CAUSADORES DO DESEQUILÍBRIO 

 

 Para que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro possa ser efetivada, o 

direito dispõe de mecanismos que atuam ora no âmbito da preservação do sinalagma 

contratual, ora no âmbito da remediação de eventuais desequilíbrios. Ao longo do Capítulo 

5, expus os instrumentos cuja aplicação, de forma periódica e em conformidade com os 

parâmetros contratuais, fazem presumir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 

Neste Capítulo 6, analiso o modo de operacionalização desta garantia nos casos em que 

surge, para alguma das partes, o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

em decorrência da materialização de determinados eventos supervenientes. 

 Embora o ideal seja a constante preservação do sinalagma econômico-financeiro, 

os contratos de concessão estão sujeitos a intempéries que podem culminar no 

desequilíbrio da equação econômico-financeira pactuada durante sua execução. Na medida 

em que o equilíbrio contratual nas concessões é dinâmico, admite-se certo grau de 

volatilidade à relação de equivalência material verificada em concreto. No entanto, a 

depender do evento causador deste desequilíbrio, é possível que o direito atribua efeito 

específico ao seu impacto no contrato: a possibilidade de invocação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro.  

 Dessa forma, caso sobrevenha desequilíbrio contratual em virtude da 

materialização de determinados eventos externos ao contrato, qualificados pela lei, surgirá, 

à parte prejudicada, o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Trata-se 

de importante proteção jurídica conferida pelo direito positivo, haja vista a ampla gama de 

riscos e incertezas que circunda os contratos de concessão, marcados, em regra, pelo seu 

longo prazo e elevado grau de suscetibilidade a eventos a ele externos.  

 A inexistência desta garantia poderia produzir efeitos nefastos no âmbito das 

contratações públicas, que poderiam ser levadas à ruína diante da ocorrência de eventos 

aleatórios, cujos efeitos e possíveis soluções não tivessem sido antevistas pelo contrato. 

Por meio desta tutela – que, atualmente, encontra paralelo também no direito civil –, 

busca-se, portanto, assegurar a efetivação da justiça contratual objetiva da contratação. 

 A doutrina, há muito, se esforça com o objetivo de explicar, de forma 

sistematizada, quais os eventos capazes de autorizar o reequilíbrio contratual. Fruto deste 

trabalho foi a concepção da consagrada teoria das áleas, que divide os eventos aleatórios 

em ordinários e extraordinários, sendo possível que apenas estes últimos venham a 
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autorizar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nos casos em que eles forem 

responsáveis pelo desequilíbrio contratual. 

 Essa teoria vem sendo utilizada, há algumas décadas, para explicar a dinâmica de 

funcionamento da garantia do equilíbrio econômico-financeiro nos casos em que ela é 

invocada com o objetivo de remediar o sinalagma rompido. Contudo, a ampla e 

indiscriminada utilização dos conceitos subjacentes à teoria das áleas gera problemas. Seus 

termos imprecisos, sua incapacidade de prevenir a ocorrência de eventos desestabilizadores 

e a frequente necessidade de judicialização dos conflitos são alguns dos fatores que 

trouxeram à lume crítica à aplicação da teoria das áleas e conduziram à busca de 

aprimoramento do modelo contratual das concessões.  

 Desse movimento, resulta a adoção de determinadas práticas que produzem 

impacto no próprio espectro, ou seja, na amplitude da proteção conferida pela garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro. Isso decorre do fato de que, no contexto das 

transformações, o foco das preocupações se desloca da remediação de conflitos para a sua 

prevenção. Sendo assim, entre as medidas que passam a ser adotadas, gradativamente, nas 

modelagens, encontra-se a repartição objetiva de riscos entre as partes no contrato. Por 

meio de tal expediente, permite-se que a parte responsável contratualmente por cada um 

dos riscos envolvidos na contratação envide esforços no sentido de evitar a sua ocorrência 

ou, caso isso não seja possível, a neutralizar os seus efeitos. Dessa forma, parte dos eventos 

tipicamente enquadráveis no conceito de álea extraordinária passam a integrar a noção de 

álea ordinária, em função de expressa disposição contratual, mantendo-se fora do escopo 

da tutela conferida pela garantia do equilíbrio econômico-financeiro.  

 A despeito da redução do espectro da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, 

isso não significa que seja possível suprimi-la. Em primeiro, isso se deve ao fato de que 

apenas devem ser repartidos contratualmente os riscos que, embora de ocorrência incerta, 

possam ser, no contexto da modelagem do contrato, conhecidos e previamente 

dimensionados. Dessa forma, os eventos que venham a constituir verdadeiras incertezas 

devem ficar fora da matriz de riscos do contrato e poderão ensejar o reequilíbrio do 

contrato caso venham a desestabilizar seu sinalagma. Em segundo, há entendimento 

doutrinário que – embora não seja pacífico – vem reconhecendo a possibilidade de até 

mesmo os riscos alocados contratualmente a alguma das partes ensejarem o reequilíbrio na 

hipótese em que se mostrarem de consequências incalculáveis. 

 O fenômeno que tem sido verificado é complexo e, não raro, conduz a 

interpretações equivocadas quanto ao tratamento jurídico a ser conferido às novas figuras.  
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 Neste contexto, discorro, neste Capítulo 6, sobre a forma de operacionalização da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões em seu aspecto remediativo. 

Para isso, exponho, brevemente, o panorama existente à luz da teoria das áleas (subcapítulo 

6.1), demonstrando suas insuficiências e paradigmas concebidos com o objetivo de 

contornar suas vicissitudes (subcapítulo 6.2), para, na sequência, ressaltar que, a despeito 

da concepção de mecanismos endocontratuais para lidar com eventos futuros e incertos, a 

sobrevivência da garantia do equilíbrio econômico-financeiro é necessária (subcapítulo 

6.3). Por fim, detalho algumas cautelas que, a meu ver, devem ser levadas em consideração 

na compreensão do tema e que, por vezes, são ignoradas (subcapítulo 6.4). 

  

6.1. O ALEATÓRIO E A PROTEÇÃO CONFERIDA PELA GARANTIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

 

 A Lei Geral de Concessões não disciplinou, de forma exaustiva, os eventos aptos a 

autorizar o reequilíbrio do contrato nos casos em que a sua ocorrência desestabilizar o 

sinalagma original. Apesar disso, da análise conjugada das disposições desta lei com a Lei 

Federal nº 8.666/1993, é possível extrair duas importantes conclusões. 

 A primeira delas é a de que todos os eventos que tiverem sido, de alguma forma, 

disciplinados contratualmente e que integrarem, portanto, as condições do contrato, não 

poderão ensejar o reequilíbrio do contrato. Com efeito, nos termos do art. 10 da Lei Geral 

de Concessões, já citado, “sempre que forem atendidas as condições do contrato, 

considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro”. Assim, na hipótese de 

ocorrência de algum evento gravoso que provoque impacto no sinalagma contratual, mas 

que tenha sido disciplinado contratualmente, não caberá a invocação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro. A aplicação desta garantia cede espaço à adoção da 

solução prevista contratualmente, pois o direito positivo faz presumir que a ocorrência 

deste evento não enseja desequilíbrio contratual. Sendo assim, o conceito de “álea 

extraordinária” deve ser definido por exclusão, estando fora dele os eventos que 

constituam obrigação ou risco alocado a uma das partes pelo contrato. Como observa 

Marcos Barbosa Pinto: 

“(...) obviamente, não pode haver pretensão a reequilíbrio se as condições 

do contrato forem mantidas. Isso seria um contra-senso. O reequilíbrio só 

se justifica quando o contrato foi modificado unilateralmente pelo poder 

público ou quando ocorrerem, após a contratação, circunstâncias não 

contempladas no contrato que tornem a remuneração paga ao contratado 

inadequada. Se a repartição de riscos estiver claramente estabelecida no 
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contrato, como determina a lei, os licitantes estarão plenamente cientes 

dos riscos que estarão assumindo ao celebrar o contrato. Logo, suas 

propostas econômicas certamente incluirão adequada e suficiente 

compensação por esses riscos”.
202

 

 A segunda é a de que, embora a legislação não confira tratamento sistematizado 

ao tema, é possível depreender, dos seus termos, determinados elementos, ora específicos, 

ora genéricos, capazes de nortear a compreensão do conceito de álea extraordinária.  

 A Lei Geral de Concessões qualifica, juridicamente, 2 (dois) eventos específicos 

como aptos a ensejar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro: (i) a criação, 

alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, ressalvados os impostos 

sobre a renda (art. 9º, § 3º); (ii) a alteração unilateral do contrato (art. 9º, § 4º). 

 Além disso, em vista da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, outros 

eventos, dotados de maior grau de abstração, se colocam como aptos a ensejar o 

reequilíbrio. Tratam-se das situações que configuram “fatos imprevisíveis, ou previsíveis 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 

álea econômica extraordinária e extracontratual” (art. 65, II, d). Esta lei, ainda, confere 

efeitos específicos ao descumprimento de determinadas obrigações assumidas pela 

Administração Pública, podendo ensejar o reequilíbrio do contrato, além da prorrogação de 

prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega (art. 57, § 1º).
203

   

 A sistematização do tema costuma se dar a partir da invocação da propalada 

“teoria das áleas”. De um lado, situam-se os eventos que configuram áleas ordinárias, ou 

seja, aqueles riscos inerentes ao negócio e que, como tais, devem ser assumidos pelo 

concessionário, não autorizando a invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro diante da sua ocorrência.
204

 De outro, estariam as denominadas áleas 
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 Marcos Barbosa Pinto, Repartição de riscos nas parcerias público-privadas, 2006, p. 164. 
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 Art. 57, § 1º. “Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: I - alteração 

do projeto ou especificações, pela Administração; II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 

estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; III -

 interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração; IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 

esta Lei; V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; VI - omissão ou atraso de providências a 

cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 

impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 

responsáveis”.  
204

 Como explica Fernando Vernalha Guimarães, “os eventos reconduzíveis à álea ordinária que provocarem 

o rompimento na equação econômico-financeira do contrato não se constituirão em pressupostos aptos a 

impor o dever jurídico da Administração em ressarcir os prejuízos verificados” (A Recomposição da 
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extraordinárias. Tais seriam aquelas situações supervenientes qualificadas pelo direito 

como aptas a ensejar o reequilíbrio contratual nos casos em que, devido à sua ocorrência, o 

sinalagma original for rompido.  

 O conceito de álea extraordinária costuma ser desdobrado em álea administrativa 

e álea econômica. Dentro da noção de álea administrativa, estariam os atos provocados 

pela Administração Pública contratante, diretamente (fato da administração) relacionados 

com o contrato ou não (fato do príncipe). Já no conceito de álea econômica, situam-se 

eventos externos ao contrato, não imputáveis às partes e que abalem a estrutura 

econômico-financeira do contrato, tais como aqueles que constituam caso fortuito, força 

maior e teoria da imprevisão. Estas situações serão detalhadas a seguir.   

 O fato da administração pode decorrer do (i) exercício do poder de alteração 

unilateral do contrato ou, ainda, de (ii) inadimplemento de obrigações assumidas 

contratualmente pelo órgão ou entidade contratante.  

 A alteração unilateral, por força do disposto na Lei Geral de Concessões, deve 

ensejar, de forma concomitante, o reequilíbrio da equação econômico-financeira.
205

 Na 

prática, portanto, o desequilíbrio sequer deve chegar a ocorrer, já que, ao formalizar a 

alteração unilateral, o termo aditivo celebrado deverá dispor sobre o modo de 

restabelecimento do sinalagma econômico-financeiro. O reequilíbrio concomitante 

constitui condição de validade para a realização da alteração unilateral.
206

 Por essa razão, 

seria possível, até mesmo, colocar a alteração unilateral ao lado das demais situações que 

visam à manutenção do sinalagma original – e, portanto, não o seu reequilíbrio. Apesar 

disso, em função da classificação proposta pela teoria das áleas e, também, pelo fato de a 

realização de alterações unilaterais ocorrer de forma esporádica e, desse modo, não dentro 

de uma periodicidade específica, opto por tratar sobre o tema neste Capítulo 6.  

                                                                                                                                                                                                  
Equação Econômico-financeira do Contrato Administrativo em face do incremento dos encargos salariais, 

2010, p.2). 
205

 De acordo com o art. 9º, § 4º, “em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial 

equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à 

alteração”. 
206

 Nesse sentido, Egon Bockmann Moreira entende que a falta de reequilíbrio poderá culminar na extinção 

da concessão: “O respeito ao simultâneo reequilíbrio econômico-financeiro: nos contratos de concessão a 

equação econômico-financeira exige o exame de projeções de longo prazo – tal como construídas e 

lançadas quando da licitação. (...) A manutenção do equilíbrio é a condição para se alterar unilateralmente o 

contrato – caso contrário a modificação poderá extinguir a concessão (o ato trará consigo o vício do desvio 

de função). Daí a exigência de estudos comprobatórios de que a alteração efetivamente preserva o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Afinal, o desrespeito ao equilíbrio fere de morte o contrato de 

concessão” (Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 (parte geral), 2010, 

p. 383-384). Na mesma linha, Fernando Vernalha Guimarães considera que a falta de reequilíbrio 

concomitante gera vício de nulidade da alteração promovida (Uma releitura do poder de modificação 

unilateral dos contratos administrativos (ius variandi) no âmbito das concessões de serviços públicos, 2000, 

p. 118). 
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 O enquadramento da hipótese de inadimplemento de obrigações pelo órgão ou 

entidade contratante como evento apto a provocar o reequilíbrio do contrato é bastante 

criticado pela doutrina. O inadimplemento, em geral, enseja a aplicação de penalidades e o 

dever de indenizar pela parte que lhe deu causa. O enquadramento deste tipo de ato como 

fato da administração, que tem como efeito natural o reequilíbrio do contrato, parece tornar 

menos reprovável o descumprimento de contrato ocasionado pela Administração Pública 

contratante. Marçal Justen Filho se mostra bastante cético quanto à praxe de enquadrar o 

inadimplemento do órgão ou entidade contratante como hipótese de reequilíbrio contratual 

e entende possível que o contratado ofereça resistência à adoção desta solução: 

“Ao se valer da expressão ‘fato da Administração’, busca-se afastar a 

ideia da consumação de um ato ilícito. Logo, o inadimplemento seria 

tratado juridicamente como uma ocorrência não derivada da vontade 

humana, sendo destituído de cunho de reprovabilidade. É evidente que 

essa construção não é compatível com o Estado Democrático de Direito. 

(...) 

Em termos práticos, tem-se adotado a solução de enquadrar o ilícito 

contratual imputável à Administração Pública como causa apta a 

configurar a quebra da equação econômico-financeira, aplicando-se o 

regime do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/1993. No entanto, a 

solução é incorreta e pode ser recusada pelo particular. 

O ato ilícito contratual praticado pela Administração gera o dever de 

indenizar o particular por perdas e danos. Essa solução jurídica não se 

confunde com o efeito gerado pela quebra da equação econômico-

financeira, que se traduz na ampliação das vantagens ou na redução dos 

encargos do particular”.
207  

 Apesar de o tratamento legal, conferido pelo art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/1993, ao inadimplemento contratual ocasionado pela administração pública 

contratante ser criticável, a medida acaba, por vezes, mostrando-se conveniente da 

perspectiva do particular contratado. Isso se deve ao fato de que, por vezes, pode se 

mostrar mais conveniente, na prática, ao próprio contratado pleitear o reequilíbrio 

contratual, hipótese em que o descumprimento contratual será compensado por meio da 

utilização de mecanismos diversos, que não envolvam, necessariamente, desembolso de 

recursos pecuniários por parte do órgão ou entidade contratante, do que a formulação de 

pleito indenizatório. A rigor, no caso de formulação de pleito indenizatório, seria possível 

que a questão tivesse que ser submetida à apreciação judicial e, com isso, o efetivo 
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 Marçal Justen Filho, Ainda a questão da intangibilidade da equação econômico-financeira dos contratos 

administrativos, 2009, p. 129. 
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pagamento da indenização devida ficaria sujeita ao regime de precatórios,
208

 o que se 

mostraria bastante prejudicial aos interesses do contratado.  

 É interessante notar que o mesmo efeito almejado pelos particulares no âmbito de 

tais pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro destinados a compensar “desequilíbrios” 

decorrentes de descumprimento contratual pelo órgão ou entidade contratante poderia ser 

obtido caso houvesse maior reconhecimento e aceitação quanto à possibilidade de 

utilização da renegociação dos contratos públicos como forma de solucionar controvérsias 

verificadas ao longo da execução contratual. Desse modo, seria possível restringir as 

hipóteses de invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro para remediar, 

única e exclusivamente, desequilíbrios oriundos de eventos externos ao contrato – à 

semelhança do que ocorre no direito civil – e, também, de alterações unilaterais. Contudo, 

até que haja maior aceitação quanto à possibilidade de utilização da renegociação como 

instrumento de modificação consensual de contratos, parece-me que a solução prática 

continuará sendo enquadrar o inadimplemento da Administração Pública em meio aos 

eventos aptos a ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos públicos. 

 O fato do príncipe, figura próxima, mas inconfundível com a do fato da 

administração, é a denominação utilizada para se referir aos atos praticados por órgãos ou 

entidades públicas integrantes da mesma esfera de governo do qual o órgão ou entidade 

contratante pertença e que afetem, de forma indireta, a execução do contrato. São atos 

gerais, que, em regra, não afetam exclusivamente o concessionário, mas podem 

desestabilizar o sinalagma contratual. Enquadram-se neste conceito as alterações 

tributárias, criação ou extinção de encargos legais, concepção de novas políticas cambiais, 

entre outros fatores. Vale notar que, nos casos em que tais atos forem praticados por outras 

esferas de governo, que não a do órgão ou entidade contratante, não cabe falar em fato do 

príncipe, mas, sim, em teoria da imprevisão. A importância da distinção, contudo, é 

meramente teórica, haja vista que as consequências de ambas as situações, à luz do 

disposto no art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, será a mesma.
209

  

                                                                 
208

 Tratando sobre a impropriedade dos efeitos atribuídos ao descumprimento de contratos pela 

Administração Pública, Kleber Luiz Zanchim coloca que “[o]s fatores de desequilíbrio em sentido estrito 

são essencialmente externos. O principal motivo da confusão entre os pedidos de indenização e reequilíbrio 

deve-se ao fato de os primeiros remeterem ao assunto dos precatórios. Os privados não o formulam em 

função da altíssima probabilidade de um agente público interpretar que, em sendo pleito indenizatório, não 

pode ser deferido no âmbito do contrato, cabendo ao privado mover ação judicial e aguardar a interminável 

fila de credores do Estado” (Contratos públicos e direito privado: interpretação, princípios e 

inadimplemento, 2016, p. 69). 
209

 Como observa Marçal Justen Filho, “[p]or influência da doutrina francesa, costumam ser arroladas 

numerosas categorias de eventos cuja ocorrência pode produzir a quebra da equação econômico-financeira.  

Destaque-se que a diferenciação entre eles é relevante no Direito francês, pois cada espécie de situação gera 
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 Há controvérsia quanto ao enquadramento, ou não, de determinados atos 

praticados pelos órgãos ou entidades que exercem função regulatória
210

 sobre o contrato de 

concessão como fato do príncipe. Na prática, tem sido comum que tais órgãos ou entidades 

reguladoras acabem por exercer função integrativa no âmbito dos contratos de concessão. 

Trata-se de uma forma que vem sendo encontrada para suprir incompletudes dos próprios 

contratos de concessão dada a impossibilidade de o próprio contrato dispor sobre todos os 

temas que podem se mostrar relevantes no decorrer da execução contratual.
211

 De regra, 

esse objetivo é perseguido a partir da edição de atos normativos infralegais, que se 

aplicam, de forma indistinta, a todos os agentes atuantes naquele determinado setor. 

 O enquadramento destes atos normativos regulatórios como fato do príncipe e, 

portanto, como evento apto a autorizar a invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro, não é pacífico. Para Kleber Luiz Zanchim, alterações regulatórias em geral são 

espécie de fato do príncipe.
212

 Já Marcos Augusto Perez entende que o risco regulatório 

possui singularidades específicas que o diferencia dos eventos que se encaixam no conceito 

de fato do príncipe: 

“Daí diferir-se, ratifique-se, a álea regulatória dos riscos tradicionalmente 

narrados por meio da teoria do fato do príncipe. Os riscos regulatórios 

têm faceta mais ampla que o risco de fato do príncipe; além do fato de 

                                                                                                                                                                                                  
efeitos diversos. Apenas para tornar mais clara a compreensão da questão, cabe lembrar que, no Direito 

francês, os efeitos jurídicos da aplicação da Teoria do Fato do Príncipe e da Teoria da Imprevisão são 

distintos. Configurado o fato do príncipe, o particular tem direito a ser indenizado integralmente. Se for 

aplicada a Teoria da Imprevisão, os efeitos onerosos serão distribuídos entre as partes (ainda que a parcela 

mais significativa dos encargos seja atribuída à Administração Pública). No Direito brasileiro a solução é 

diversa, uma vez que a ocorrência dos diferentes eventos gera efeitos idênticos. A Lei nº 8.666/1993, no art. 

65, inciso II, alínea d, uniformiza a solução jurídica para cada hipótese, determinando que caberá promover, 

como regra geral, a recomposição da equação econômico-financeira” (Ainda a questão da intangibilidade 

da equação econômico-financeira dos contratos administrativos, 2009, p. 125). 
210

 Por meio da atividade regulatória, os órgãos e entidades públicas encarregados de exercê-las podem 

praticar uma série de atos. Fernando Dias Menezes de Almeida, tratando sobre as atividades usualmente 

desempenhadas por estas entidades, coloca que: “analisando-se essas leis [que criam a ANEEL, ANATEL, 

ANP, ANS, ANA, ANTT, ANTAQ, ANCINE e ANAC] (...), verifica-se, contemporaneamente, que o 

conteúdo da regulação, como atividade da Administração, importa, seja pela edição de normas, seja de atos 

de mera execução, as funções de (i) planejamento; (ii) incentivo (fomento); e (iii) fiscalização (controle). 

Caso a regulação envolva exercício de poder normativo, tal poder há de se resumir a: (i) edição de normas 

para tratar de assuntos interna corporis do órgão regulador; (ii) edição de normas para explicitar conceitos 

e definir parâmetros técnicos aplicáveis à matéria regulada; e (iii) edição de normas infralegais e, nos casos 

em que couber regulamento, infra-regulamentares, concretizando, assim, a previsão de normas superiores” 

(Considerações sobre a ‘regulação’ no direito positivo brasileiro, 2005, p. 68). 
211

 Como explica Flávio Amaral Garcia, “a regulação por contrato é naturalmente incompleta, inacabada e 

dotada de lacunas que deverão ser objeto de uma atuação integrativa da agência capaz de manter o 

equilíbrio sistêmico entre os interesses juridicamente protegidos de todas as partes envolvidas. (...) É nesse 

espaço de incompletude contratual que se vislumbra um amplo espectro de atuação no campo da regulação 

por agência, aqui denominada de função regulatória secundária, não porque menos importante do que a 

regulação por contrato, mas porque opera a partir de um regulatory commitment preestabelecido pelo ente 

político e não pela agência” (A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função 

integrativa das Agências, 2014, 76 - 77). 
212

 Kleber Luiz Zanchim, Contratos de parceria público-privada (PPP): risco e incerteza, 2012, p. 152. 



155 

 

que, enquanto este último é geralmente assumido pela administração 

pública nos contratos que firma, os primeiros não necessariamente serão 

assim divididos, e dependerão muito mais das circunstâncias concretas 

em que se dá a contratação e, mais especificamente ainda, do que vier a 

explicitar o contrato a seu respeito”.
213

 

 A qualificação destes atos como fato do príncipe pode apresentar aspectos 

positivos, mas, também, negativos. Por um lado, essa situação pode acabar por beneficiar, 

indevidamente, os concessionários, que poderão se manter blindados até mesmo na 

hipótese de o ato normativo editado disciplinar o cumprimento de obrigações ordinárias, 

que integram a álea ordinária do negócio.
214

 Por outro, negar que atos normativos 

regulatórios se enquadram no conceito de fato do príncipe e possam ensejar o reequilíbrio 

contratual poderia incentivar condutas oportunistas por parte do órgão ou entidade pública 

contratante, como, por exemplo, a elaboração de contratos que, ao invés de dispor sobre 

assuntos relevantes para a prestação dos serviços, limite-se a remeter à futura 

regulamentação a ser editada pela agência reguladora atuante sobre o respectivo setor. 

Dessa forma, seria possível a introdução de verdadeiras alterações unilaterais, por via 

transversa, que acabem por onerar os concessionários, sem que haja direito ao reequilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos.  

 Já na noção de álea econômica enquadram-se as situações cuja ocorrência 

independe da vontade do concessionário ou do poder concedente e que provoquem abalo 

na equação econômico-financeira do ajuste. A Lei Federal nº 8.666/1993 prevê, ainda, que 

a álea econômica deve ser extraordinária e, também, extracontratual. Extraordinária, pois 

deve se afastar do curso ordinário, normal, das coisas.
215

 Extracontratual, porque os 

eventos devem ser externos ao contrato, ou seja, não previstos contratualmente.
216
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 Marcos Augusto Perez, O risco no contrato de concessão de serviço público, 2006, p. 165. 
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 Nesse sentido, Kleber Luiz Zanchim, valendo-se das colocações de Warrick Smith, pontua que “[c]omo 

escreve Warrick Smith, ‘(...) isentar empresas de infraestrutura de todas as mudanças na lei ou na política 

no que normalmente dura mais de vinte anos pode criar problemas para o governo’ (...). Em outros termos, 

a blindagem do parceiro privado em relação a fatos do príncipe pode trazer desajustes sérios para o ente 

público e a sociedade, inclusive do ponto de vista concorrencial” (Contratos de parceria público-privada 

(PPP): risco e incerteza, 2012, p. 153). 
214

 Marcos Augusto Perez, O risco no contrato de concessão de serviço público, 2006, p. 165. 
215

 Sílvio de Salvo Venosa, Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, 2010, p. 

476. 
216

 Como notam Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, ao tratar sobre o disposto no art. 65, II, 

“d”, da Lei Federal nº 8.666/1993: “(...) o dispositivo exige, para que seja possível o reequilíbrio, que o 

evento seja extracontratual. Assim, por exemplo, se eventos considerados de força maior tiverem sido 

tratados no contrato como hipóteses que não ensejam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, então, por certo, não se poderá recorrer ao art. 65, II, ‘d’” (Comentários à Lei de PPP – 

Parceria Público-Privada: fundamentos econômico-jurídicos, 2010, p. 122). 
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 Dentro do conceito de álea econômica, estariam compreendidos os eventos que 

configurem caso fortuito, força maior
217

 ou teoria da imprevisão.218  

 É importante destacar que, embora seja comum a referência ao acolhimento da 

teoria da imprevisão, a Lei Federal nº 8.666/1993, preocupada com a preservação da 

justiça substancial objetiva da contratação, protege o sinalagma contratual diante da 

ocorrência não somente de eventos imprevisíveis, mas, também, de eventos “previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis”.  

 O fato de o legislador ter flexibilizado a exigência de o próprio evento causador 

do desequilíbrio ser imprevisível, tem levado alguns doutrinadores a defender, inclusive, 

que a legislação aplicável às contratações públicas não acolheu a teoria da imprevisão, 

mas, sim, a teoria alemã da base objetiva do negócio. De acordo com a teoria da base 

objetiva do negócio,
219

 independentemente de haver evento imprevisto, nos casos em que a 

base objetiva do negócio, ou seja, em que os elementos e as circunstâncias que deram 

suporte à celebração do contrato não mais existirem e, em virtude disso, a relação de 

equivalência entre prestação e contraprestação for destruída ou a finalidade do contrato não 

puder mais ser alcançada, será cabível a rescisão ou a revisão do ajuste.  

 Em função da incorporação da previsão de que eventos previsíveis, mas de efeitos 

incalculáveis podem ensejar o reequilíbrio do contrato, surge a possibilidade de os 
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 Os eventos que configuram caso fortuito não se confundem com aqueles de força maior, pois, como 

explica Marçal Justen Filho, “[o] caso fortuito decorre de eventos da natureza, como catástrofes, ciclones 

etc. Já a força maior resulta de um fato causado pela vontade ou ação humana, como, por exemplo, uma 

greve. O Código Civil não faz distinção entre caso fortuito ou força maior” (idem ibidem, p. 128). 
218

 Segundo Fernando Vernalha Guimarães: “a álea extraordinária compreenderia eventos hábeis a, 

produzindo desbalanceamento na equação financeira, sujeitar a Administração ao dever jurídico de sua 

recomposição. Abrange tanto agravos econômicos sofridos pelo contratado a propósito de conduta da 

Administração Pública (álea administrativa), como circunstâncias externas ao contrato, caracterizáveis 

como fatos imprevistos e imprevisíveis ao tempo da celebração contratual, hábeis a provocar desequilíbrio 

econômico na esfera do pacto (álea econômica)” (Concessão de serviço público, 2012, p. 250). 
219

 De acordo com Karl Larenz, “por base objetiva do negócio deve-se entender o conjunto de circunstância e 

estado de coisas cuja existência ou subsistência é objetivamente necessária para que o contrato, segundo o 

significado das intenções de ambos os contratos, pode subsistir como regulação dotada de sentido. A base 

objetiva do negócio terá desaparecido: a) quando a relação de equivalência entre prestação e 

contraprestação pressuposta no contrato tiver sido impactada de tal modo que não se possa falar 

racionalmente de uma contraprestação (término da relação de equivalência); b) quando a finalidade comum 

objetiva do contrato, expressa em seu conteúdo, tenha resultado definitivamente inalcançável, mesmo 

quando a prestação do devedor seja possível, todavia (frustação da finalidade)” (tradução livre. No original: 

“[p]or base del negocio objetiva ha de entenderse el conjunto de circunstancias y estado general de cosas 

cuya existência o subsistencia es objetivamente necesaria para que el contrato, según el significado de las 

intenciones de ambos contratantes, pueda subsistir como regulación dotada de sentido. La base del negocio 

objetiva há desaparecido: a) cuando la relación de equivalencia entre prestación y contraprestación 

presupuesta em el contrato se ha destruído en tal medida que no puede hablarse racionalmente de una 

contraprestacion (destrucción de la relación de equivalência); b) cuando la común finalidade objetiva del 

contrato, expressada em su contenido, haya resultado definitivamente inalcanzable, aun cuando la 

prestación del deudor sea todavia posible (frustración de la finalidade)”, Base del negocio jurídico y 

cumplimiento de los contratos, 2002, p. 211). 
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contratos administrativos de um modo geral serem reequilibrados diante, por exemplo, de 

alterações abruptas no cenário econômico que culminem em variações cambiais de efeitos 

incalculáveis. Isso porque a variação cambial é evento previsível – inclusive de ocorrência 

certa –, porém seus efeitos podem, no decorrer da execução contratual, se mostrar 

incalculáveis. Neste sentido, segundo o Ministro Vital do Rêgo, do TCU: 

“No que diz respeito à álea econômica, esta compreende os eventos 

econômicos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis. Nesta última, incluir-se-iam as variações cambiais severas 

que embora previsíveis, tivessem consequências incalculáveis (variações 

cambiais abruptas). De outro lado, vale dizer que não está aí incluída a 

variação cambial típica do regime flutuante (risco ordinário)”.
220

 

 Questão polêmica diz respeito à possibilidade de invocação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro nos casos em que, em função de eventos supervenientes, a 

própria aplicação das disposições estabelecidas no contrato provocarem efeitos 

incalculáveis. Embora se tenha, nestes casos, um evento previsível – tal como autoriza o 

art. 65, II, “d” –, o evento não será extracontratual, ou seja, situado fora do âmbito do 

contrato, mas sim contratual e o próprio dispositivo legal em comento prevê que a álea 

econômica deverá ser extraordinária e extracontratual para que possa ensejar o reequilíbrio 

do contrato.  

 Levando-se em consideração a dicção do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 

8.666/1993 e, também, a própria teorização existente em torno da teoria da base objetiva 

do negócio, não me parece que deva ser admitida a invocação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro nas hipóteses em que a superveniência de efeitos incalculáveis 

decorrerem diretamente de obrigação ou risco assumido expressamente por alguma das 

partes pelo contrato. Neste sentido, Karl Larenz, o próprio teórico responsável pela 

consolidação da teoria da base objetiva do negócio jurídico, entende estar excluído do 

campo de aplicação da sua teoria aquelas transformações das circunstâncias que sejam 

previsíveis e integrem parte do risco assumido no contrato.
221
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 Item 14 do voto do rel. Min. Vital do Rego que deu origem ao Acórdão nº 1431/2017-Plenário, j. 

05/07/2017. 
221

 De acordo com este autor: “Não há que se levar em conta as modificações das circunstâncias que: a) sejam 

pessoais ou estejam na esfera de ingerência da parte prejudicada (neste caso, a força maior opera como 

limite); b) repercutam no contrato tão-somente porque a parte prejudicada se encontrava, ao se produzirem 

tais circunstâncias, em mora solvendi ou accipiendi; c) porque, sendo previsíveis, formam parte do risco 

assumido no contrato” (tradução livre. No original: “No han de tenerse en cuenta las transformaciones de 

las circunstancias que: a) sean personales o estén en la esfera de influencia de la parte prejudicada (en este 

caso opera como limite la fuerza mayor); b) repercutieron en el contrato tan sólo porque la parte 

prejudicada se encontraba, al producirse las mismas, en mora solvendi o accipiendi; c) porque, siendo 

previsibles, forman parte del riesgo assumido en el contrato” Base del negocio jurídico y cumplimiento de 

los contratos, 2002, p. 212). 
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 Apesar disso, parte da doutrina brasileira tem defendido a possibilidade da 

invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro nos casos em que a aplicação 

das condições pactuadas originalmente acabarem por produzir efeitos incalculáveis. Em 

meio aos adeptos desta posição, vale citar Flavio Amaral Garcia
222

 e Fabiane Tessari Lima 

da Silva,
223

 que vêm entendendo que deve ser admitida a invocação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro nos casos em que a aplicação da matriz de riscos do 

contrato apresentar consequências incalculáveis.  

 Independentemente das diferentes visões a respeito do tema, fato é: as noções de 

álea econômica e de álea administrativa e, portanto, as áleas extraordinárias, são definidas 

a partir de conceitos jurídicos indeterminados. Embora seja possível definir, com base em 

exemplos hipotéticos, situações que poderiam se enquadrar no conceito de álea 

extraordinária, a verdade é que, com exceção das situações específicas em que a Lei Geral 

de Concessões impõe que seja assegurado o direito a reequilíbrio contratual, a precisa 

identificação quanto à possibilidade de determinado evento suscitar, ou não, a aplicação da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro dependerá antes da análise das disposições 

contratuais do que da aplicação dos termos genéricos utilizados para definir o que se 

entende por álea extraordinária. 

 Apesar disso, fato é que, na prática, a teoria das áleas exerceu e, ainda hoje, 

exerce importância significativa na execução dos contratos de concessão.  

 A praxe contratual, todavia, evoluiu nos últimos anos, já que passou de um 

modelo em que a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, pautada na 

                                                                 
222

 De acordo com Flávio Garcia do Amaral, “quando as ocorrências fáticas – contratualmente partilhadas – 

se desenvolvem em cenários drasticamente alterados, absolutamente imprevisíveis e que geram uma 

elevação extremada e extraordinária dos custos, onerando excessivamente uma das partes, a interpretação 

que privilegie o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a estabilidade do pacto é a que melhor se 

coaduna com a concretização do interesse público e com a justiça contratual” (A imprevisão na previsão e 

os contratos concessionais, 2017, p. 118). 
223

 Para Fabiane Tessari Lima da Silva, “a ocorrência de um risco contratualmente alocado, porém de 

proporções inesperadas, pode gerar o dever de reequilíbrio tendo em vista a quebra da relação de 

equivalência contratual e a intenção de manter a finalidade contratual – que em contratos públicos pode 

envolver, inclusive, outros atores” (Alocação de riscos em contratos de concessão comum e de PPPs – Do 

rebus sic stantibus ao Pacta Sunt Servanda?, 2014, p. 38).  

A autora, embora reconheça que o art. 65, II, “d”, se aplique apenas a eventos que, ainda que previsíveis, 

são extracontratuais, parece defender a necessidade de evolução no entendimento: “os termos ‘previsível’ e 

‘imprevisível’ deixam bastante evidente que o fato superveniente, gerador do desequilíbrio, deve ser alheio 

ao contrato – entenda-se contratualmente não previsto. Chega a ser intuitiva a afirmação, (...) de que ‘a 

superveniência de fatos compreendidos nos riscos assumidos pelas partes não permite alterar os termos do 

pactuado’. Mas será que se a manifestação desses fatos (compreendidos nos riscos assumidos pelas partes) 

assumir ‘consequências incalculáveis’, nos termos da Lei nº 8.666/93, não será possível obter a 

recomposição do equilíbrio contratual? (...) Entende-se que sim. O breve apanhado histórico acima narrado, 

além de expor a origem das soluções consagradas no direito brasileiro, oferece instrumental adequado para 

alcançar essa conclusão – notadamente à luz da doutrina alemã” (idem ibidem, p. 36). 
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teoria das áleas, era realizada com o objetivo de dirimir praticamente todo e qualquer 

conflito relacionado à execução dos contratos de concessão para outro, em que o foco se 

desvia para a prevenção de conflitos e mitigação de seus efeitos negativos, assumindo, 

neste contexto, a teoria das áleas e, portanto, a invocação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro em caráter remediativo, papel residual na gestão dos contratos de 

concessão. 

 Essa mudança de orientação das modelagens mais recentes decorre, em grande 

medida, de problemas concretos verificados, com o tempo, a partir da invocação da teoria 

das áleas, que são detalhados a seguir, no subcapítulo 6.2. 

 

6.2. PROPOSTA DE SUPERAÇÃO DA TEORIA DAS ÁLEAS: A INCORPORAÇÃO DA MATRIZ 

OBJETIVA DE RISCOS AOS CONTRATOS 

 

 A teoria das áleas serve de parâmetro para a aplicação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro nos casos em que, devido à ocorrência de eventos extraordinários e 

externos ao contrato, o sinalagma contratual acaba sendo impactado. Dessa forma, trata-se 

de importante ferramenta para que seja possível assegurar, durante a execução do contrato, 

a efetivação da justiça substancial objetiva.  

 Apesar da relevância desse mecanismo, com o tempo, passou-se a verificar os 

problemas decorrentes da sua utilização indiscriminada. 

 Havia, até algum tempo atrás, pouca preocupação dos gestores públicos no sentido 

de, durante a modelagem dos contratos de concessão, mitigar riscos potenciais envolvidos 

na contratação ou de estabelecer mecanismos contratuais claros de repartição de riscos à 

luz das particularidades envolvidas no projeto. Dessa forma, a teoria das áleas era tomada 

como supedâneo para a resolução de impasses, no decorrer da execução do contrato, 

derivados da materialização de riscos. Com efeito, na falta de alocação objetiva de riscos 

no contrato, a teoria das áleas exercia função verdadeiramente integrativa no âmbito dos 

contratos de concessão, funcionando como se fosse uma cláusula geral de alocação de 

riscos, na qual os riscos que constituíam álea ordinária deveriam ser arcados pelo 

concessionário, ao passo que aqueles eventos enquadráveis no conceito de álea 

extraordinária autorizariam a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

 A teoria das áleas, da forma como concebida, contudo, não se presta a prevenir ou 

reduzir a chance de ocorrência de eventos danosos ao sinalagma contratual. Na realidade, 

busca-se, com base nela, apenas remediar os efeitos do evento extraordinário, após a sua 
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ocorrência, por meio da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Incide, portanto, após a materialização de eventos danosos, que podem, na prática, 

prejudicar a boa e contínua execução do contrato de concessão até que o equilíbrio 

contratual seja restaurado – o que, além de poder demorar a acontecer, poder se dar a partir 

da utilização de mecanismos inadequados para promover o efetivo reequilíbrio contratual.   

 Além disso, na medida em que tal teoria se vale de conceitos jurídicos 

indeterminados, a interpretação de seus termos, por vezes, não é unânime e nem sempre 

permite a adoção da solução mais adequada à luz das particularidades envolvidas no caso 

concreto.
224

 Essa circunstância fazia com que concessionários, em alguns casos, 

formulassem pleitos oportunistas com o objetivo de extrair vantagens irrazoáveis
225

 e, em 

outros, ajuizassem demandas legítimas, essenciais para a preservação do sinalagma, sem a 

certeza, contudo, de que o entendimento da Administração Pública contratante ou dos 

órgãos julgadores iria ao encontro de sua pretensão.  

 O fato de a questão, usualmente, ter que ser submetida à apreciação judicial era, 

por si só, um agravante derivado da utilização da teoria das áleas como forma de resolver 

conflitos ocorridos durante a execução dos contratos. Isso porque, além de a morosidade 

do Poder Judiciário brasileiro poder fazer com que a resolução do conflito chegue a levar 

até anos a ocorrer, ele tende a considerar balizas interpretativas eminentemente jurídicas, o 

que faz com que, na prática, a alocação contratual de riscos seja fixada em caráter ex post, 
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 Como exemplifica Dario Alexandre, Francisco Anuatti Neto e Frederico Barbosa da Silveira, tratando 

sobre a teoria das áleas, “[e]sta estrutura de alocação de risco é bastante rígida, não permitindo uma 

otimização da alocação dos riscos. A título de exemplo, pode-se pegar uma concessão na qual, por alguma 

razão há uma forte flutuação da demanda inerente ao negócio. Neste caso, pode ser do interesse do ente 

público assumir parte deste risco, pois, caso contrário, o prêmio solicitado pelo privado pode inviabilizar a 

concessão. A teoria das áleas, em sua forma usual, impede esta alocação, pois define que este é um risco 

tipicamente privado (álea ordinária). Nesse sentido, este entendimento vai de encontro com a literatura 

aplicada sobre alocação de riscos (...), que sugere uma análise mais detalhada de cada projeto de forma a 

mitigar ao máximo os riscos, reduzindo o valor do prêmio e, consequentemente, o custo dos serviços 

prestados” (Análise dos contratos de concessão de rodovias federais- evolução da matriz de risco, 2013, p. 

4). 
225

 Marcos Pinto Barbosa, ao tratar sobre mudanças incorporadas pela Lei Federal de PPPs com o objetivo de 

corrigir as vicissitudes decorrentes da utilização ampla e irrestrita da teoria das áleas, aponta que: “O 

Congresso Nacional percebeu, como já tinha constatado o Banco Mundial, que a falta de uma atribuição de 

riscos clara e objetiva nos contratos de concessão dava margem para que as concessionárias tirassem 

vantagem do setor público em renegociações posteriores. Nessas renegociações, a pressão competitiva da 

licitação já não existe, o que coloca o Poder Público em uma situação desfavorável. Essa desvantagem 

torna-se ainda maior diante da responsabilidade do Estado de fazer com que os serviços públicos continuem 

funcionando adequadamente. Nessa situação, é frequente que o Estado ceda às pressões do concessionário, 

que, aliás, tem à disposição informações da melhor qualidade e ótimo assessoramento técnico. O resultado 

dessas negociações é, muitas vezes, ruim para os cofres públicos e injusto para os concorrentes derrotados 

na licitação” (Repartição de riscos nas partceiras público-privadas, 2006, p. 178). 
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sem considerar as peculiaridades técnicas envolvidas no projeto, podendo não se mostrar a 

melhor solução em concreto.
226

  

 Esse modelo de gestão contratual, calcado na invocação, ampla e irrestrita, da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro como forma de resolução de conflitos, passa a 

ser repensado.  

 Nesse contexto, começa a ser reconhecida a importância da fase interna da 

licitação, momento oportuno para que sejam levantadas e avaliadas as alternativas e 

instrumentos que poderão ser manejados, em concreto, para eliminar riscos potenciais ou 

reparti-los, contratualmente, entre as partes, da forma mais adequada. Como pontua 

Marcos Augusto Perez: 

“A racionalidade que deve orientar a elaboração das contratações em 

geral (e isso vale ainda mais para as contratações de longo prazo e que 

envolvam grandes valores) deve ser a de eliminar focos de problemas 

futuros entre as partes. A clareza do contrato em relação às 

responsabilidades e garantias por ele não contempladas, evita discussões 

futuras em torno de questões que não têm relevância ou repercussão 

econômica significativa”.
227-228

 

 A antecipação e a prévia eliminação, mitigação ou a repartição de riscos 

potenciais da contratação entre as partes pode se valer de diferentes expedientes.  

 No âmbito da modelagem dos projetos, é possível que diferentes instrumentos 

sejam manejados com a finalidade de identificar os potenciais riscos e, na medida do 

possível, eliminá-los ou mitigá-los de antemão. Neste sentido, é possível que, a título 

exemplificativo, a modalidade de licitação ou contratual adotada, a política tarifária, as 

regras de revisão periódica e, até mesmo, a própria flexibilização da regra da licitação 

atuem de forma a afastar riscos específicos que poderiam afetar a execução do contrato. 
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 Neste sentido, como nota Fernando Vernalha Guimarães: “(...) a omissão contratual retira do 

administrador público o papel de definir a alocação ex ante dos riscos, transferindo-o ao Poder Judiciário, 

que acabará por arbitrar ex post os riscos à responsabilidade das partes, na esfera de disputas judiciais que 

se erguem da omissão ou da dubiedade do contrato. (...) Num cenário de litígio judicial, o juiz acabará 

arbitrando a responsabilidade sobre riscos de acordo com premissas eminentemente jurídicas, promovendo 

uma alocação ex post de riscos. Isso subverte lógica da alocação de riscos, que deve estar precipuamente a 

serviço da ampliação da eficiência do contrato e não à proteção de interesse de outra natureza, como 

abordado mais adiante. (...) Logo, a alocação de riscos há de ser implantada ex ante, pelo administrador 

público, e não ex post, pelo juiz” (O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões e PPPs: formação e 

metodologias para recomposição, 2017, p. 94). 

 Em sentido semelhante, cf. Marcos Pinto Barbosa, Repartição de riscos nas parcerias público-privadas, 

2006, p. 158. 
227

 Marcos Augusto Perez, O risco no contrato de concessão de serviço público, 2006, p. 146. 
228

 Neste sentido também é a advertência de Egon Bockmann Moreira e Renato Geraldo Mendes, segundo os 

quais: “(...) é preciso melhorar a capacidade de identificar os riscos que estão presentes nas contratações a 

serem planejadas, bem como criar uma cultura de redução desses riscos, ou seja, não basta identificar os 

riscos, é necessário também ter a capacidade de reduzi-los, ainda na fase de planejamento, e ter condições 

de contingenciá-los na fase de execução do contrato, sempre que isso for viável” (A questão da redução dos 

riscos e a garantia da segurança, 2016, p. 1-2). 
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Para ilustrar essa assertiva com exemplo simples, vale citar a hipótese em que, durante a 

estruturação de determinado projeto concessório, constata-se que o risco de demanda se 

mostra excessivamente elevado para o futuro concessionário e, por essa razão, o poder 

concedente opta por outorgar a prestação dos serviços sob a forma de concessão 

administrativa ou patrocinada, permitindo que a remuneração do concessionário seja, total 

ou parcialmente, arcada pelo poder concedente. Na hipótese de utilização da modalidade 

de concessão administrativa, pode ser eliminado, na própria modelagem, o risco de 

demanda; no caso de concessão patrocinada, permite-se a sua atenuação.
229

  

 Porém, nem todos os riscos poderão ser atenuados ou mitigados já durante a fase 

interna da contratação. Em relação a estes riscos, o gestor público, a partir de análise 

minuciosa quanto às suas características, deverá se preocupar, no contexto da elaboração 

do contrato, com a incorporação de cláusulas contratuais que estabeleçam a repartição 

objetiva dos riscos. Para isso, deve ser avaliada, à luz das características específicas do 

setor, qual parte contratual – poder concedente ou concessionário – se mostra mais apta a 

prevenir a ocorrência do risco e, no caso de sua materialização, a lidar com os efeitos deles 

decorrentes. 

 A cláusula que reparte, entre as partes, riscos envolvidos na contratação nada mais 

faz do que estabelecer obrigações condicionais. Isso se justifica pelo fato de que, ao 

determinar que o poder concedente ou o concessionário suportem este ou aquele risco, o 

contrato incentiva que cada uma das partes envide esforços no sentido de evitar a 
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 Outra situação é aquela em que, em concreto, a Administração Pública opta, em contratos de prestação de 

serviços, pela realização de licitação na modalidade de concorrência internacional. A Lei Federal nº 

8.666/1993 admite que, nesses casos, o pagamento realizado pela Administração Pública seja efetuado em 

moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. 

Com isso, permite-se a eliminação do risco de variação cambial nos casos em que para executar o contrato, 

os custos incorridos pelo contratado sejam em moeda estrangeira. 

Um terceiro exemplo, fornecido por Egon Bockmann Moreira e Renato Geraldo Mendes, é o da opção do 

poder público pela contratação direta de serviços técnicos profissionais especializados. Na visão deles, o 

legislador, ao admitir a contratação direta por inexigibilidade de licitação, considerou que a “realização da 

licitação é um dos principais fatores de risco” que se deveria evitar nesse caso, porque impede que, diante 

de situações complexas, se contrate alguém que não é verdadeiramente apto a prover determinado serviço, 

dotado de elevada complexidade ou singularidade, cuja solução não seja uniforme, padronizada e 

homogênea (A questão da redução dos riscos e a garantia da segurança, 2016, p. 2 e 3). 
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ocorrência dos riscos a ela atribuídos
230

 e, na eventualidade de o risco se materializar, 

impõe a obrigação de remediar seus efeitos.
231

  

 A possibilidade de incorporação de matrizes objetivas de risco pelos contratos de 

concessão é permitida pela Lei Geral de Concessões. Ela prevê que os contratos deverão 

conter cláusulas que estabeleçam as obrigações do poder concedente e do concessionário 

(art. 23, V). Dessa forma, embora, por muitos anos, na prática, não fosse comum que os 

contratos de concessão repartissem os riscos de forma objetiva entre as partes, não havia 

qualquer vedação legal para que isso ocorresse. Ao contrário: a Lei Geral de Concessões 

atribui margem de liberdade para que o contrato o faça. Apesar disso, foi apenas após a 

edição da Lei Federal de PPPs, que trouxe previsão legal mais específica quanto ao 

tema,
232

 que uma praxe contratual que era verificada de forma ainda incipiente toma fôlego 

e passa a se consolidar.  

 Diante disso, os contratos de concessão, nos mais variados setores, começam a 

incorporar matrizes objetivas de risco, notadamente após a edição da Lei Federal de 

PPPs.
233

  

 Apesar dos termos genéricos da Lei Federal de PPPs e, sobretudo, da Lei Geral de 

Concessões, para que possa ser efetiva, a matriz contratual de riscos não deve se limitar a 

fazer menção genérica ao risco alocado a cada uma das partes. É preciso cada um dos 

riscos nela previstos sejam descritos de forma detalhada, fazendo expressa menção ao 
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 Como coloca Flavio Amaral Garcia: “[r]egular os riscos previamente no contrato implica em efetiva 

concretização do princípio da eficiência e da própria consecução do interesse público, reduzindo os espaços 

de conflitos ex post em relações duradouras complexas (...). A alocação racional dos riscos é contributiva 

para a produção de incentivos econômicos para que a parte com maior capacidade de gerenciá-los possa 

operar no sentido de evitar a sua materialização ou mesmo a atenuação das suas consequências, cabendo a 

cada parte suportar os efeitos danosos quando da sua ocorrência” (A imprevisão na previsão e os contratos 

concessionais, 2017, p. 115). 
231

 A título exemplificativo, suponha-se que o contrato aloque ao poder concedente o risco de passivos 

ambientais pré-existentes e não conhecidos. Caso, durante a vigência do contrato, esse risco venha a ser 

materializado, caberá ao poder concedente adotar os atos necessários para que o passivo ambiental seja 

remediado. Além disso, se o contratado sofrer algum prejuízo em virtude de eventual inércia ou demora do 

poder concedente no sentido de promover a remediação dos passivos ambientais, será cabível a 

compensação pelos danos suportados pelo concessionário. Trata-se, portanto, de cumprimento de obrigação 

contratual condicional. 
232

 “Art. 5
o
. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei 

no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: (...) III – a repartição de 

riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica 

extraordinária”. 
233

 A influência provocada pela Lei Federal de PPPs para a modificação na técnica de elaboração de contratos 

de concessão de um modo geral parece ser reconhecida por variados autores. Neste sentido, cf. Vitor Rhein 

Schirato e Carolina Caiado Lima Rodrigues, Alocação de riscos nos contratos de engenharia, no contexto 

dos contratos administrativos brasileiros, 2016, p. 212; Flávio Amaral Garcia, A imprevisão na previsão e 

os contratos concessionais, 2017, p. 115; André Dabus, Riscos gerenciáveis e não gerenciáveis em 

concessões de rodovias, 2017, p. 46. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
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limite dentro do qual a parte responsável por ele será obrigada a, diante da sua 

materialização, suportá-lo.
234

 

 Além disso, sempre que possível, é necessário que, ao definir as obrigações 

atribuídas a cada uma das partes, sejam previstos, inclusive, mecanismos que deverão ser 

utilizados para neutralizar os efeitos derivados da materialização de eventuais riscos.  

 Neste sentido, é possível, exemplificativamente, que o contrato preveja que o 

concessionário deverá (i) suportar o risco de incêndios e explosões na infraestrutura 

concedida e, além disso, (ii) contratar seguros contra incêndios. Neste caso, permite-se 

que, diante da ocorrência de incêndio, os seus efeitos sejam, em parte, mitigados de forma 

mais simplificada.  

 No caso de riscos assumidos pelo poder concedente, quando se mostrar 

conveniente e possível, o contrato pode atribuir responsabilidades a agentes públicos e 

órgãos determinados integrantes da estrutura do poder concedente ou prever que, na 

hipótese de materialização de determinado risco, seus efeitos serão neutralizados a partir 

da utilização de recursos de fundos garantidores que tenham por objetivo a cobertura de 

riscos contratuais, como é o caso do Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE, a que se 

refere o art. 32 da Lei Federal nº 12.712/2012, administrado pela Agência Brasileira 

Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF, empresa pública federal. Nos 

termos da lei que autoriza a criação do FGIE, torna-se possível que seus recursos sejam 

destinados a cobrir “quaisquer riscos (...) inclusive não gerenciáveis relacionados a 

concessões”, nos casos em que “não houver aceitação, total ou parcial, dos riscos (...) pelas 

sociedades seguradoras e resseguradoras” (art. 33, §§ 2º c/c 3º). Os recursos do FGIE 

poderão beneficiar não somente projetos de PPPs e de programas estratégicos do Poder 

Executivo Federal, como, também, projetos de PPPs organizados pelos Estados, 

                                                                 
234

 Uma iniciativa que deve ser considerada referência no tema é o recém editado Regulamento de Licitações 

e Contratos da Eletrobras, aprovado em setembro de 2017. Este normativo contempla normas específicas 

destinadas a disciplinar os elementos que devem integrar as matrizes de risco inseridas em contratos 

celebrados pela estatal. Pela sua relevância, entendo válido transcrevê-las: “Artigo 34. Matriz de Risco. 1. 

Matriz de risco tem o propósito de identificar riscos, quantifica-los, prever mecanismos de mitigação, 

distribui-los, de modo equilibrado, adequado e de acordo com a natureza dos riscos e obrigações 

contratuais entre os contratantes, tudo em prol da segurança jurídica. 2. Os riscos devem ser identificados 

em razão, dentre outros aspectos, de estimativas de custos, estimativas de cronograma, documentos do 

projeto, estudos do setor, informações publicadas, estudos acadêmicos, dados históricos de projetos 

similares, conhecimento acumulado a partir de empreendimentos semelhantes e experiência dos 

empregados. 3. A matriz de riscos deve ser composta por seis colunas: riscos, definição, alocação (da 

empresa, do contratado, de terceiro ou compartilhado), impacto (alto, médio ou baixo), probabilidade 

(frequente, ocasional ou remoto) e mitigação (medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar os 

riscos)”.  

Embora de aplicação restrita às contratações realizadas pela Eletrobras, parece-me que as balizas 

estabelecidas por este normativo, pela sua pertinência, deveriam nortear a modelagem de contratos de 

concessão nos mais variados setores. 
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Municípios ou Distrito Federal, desde que atendidos os requisitos legais (art. 33, §§ 7º e 

8º).  

 Há autores que vêm sustentando que, diante da materialização de riscos alocados 

ao poder concedente, que provoque impacto no sinalagma contratual, haverá espaço para a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.
235

 Inclusive, essa orientação 

tem exercido influência significativa na forma de elaboração de determinados contratos de 

concessão.
236

  

 Apesar da repercussão doutrinária e prática desta posição, não concordo com ela, 

pois parece-me pouco aderente aos contornos, dogmáticos e, sobretudo, normativos, da 
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 Segundo Maurício Portugal Ribeiro, seria justamente a ocorrência de eventos previstos no contrato que 

autorizaria a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, in verbis: “(...) para que surja o 

direito à recomposição do equilíbrio do contrato é preciso que o risco do evento gravoso esteja atribuído a 

uma parte e a ocorrência do evento gravoso impacte a outra parte. Neste contexto, se o motor de arranque 

da análise de qualquer processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro é a verificação da 

matriz de riscos contratual, eis que o direito ao reequilíbrio só surge se o risco do evento gravoso estiver 

alocado a uma parte contratual diversa daquela que sofreu as consequências da sua ocorrência” (grifos 

meus) (O que todo profissional de infraestrutura precisa saber sobre equilíbrio econômico-financeiro de 

concessões e PPPs (mas nossos juristas ainda não sabem), 2016, p. 442-443). 

De forma semelhante, Fernando Vernalha Guimarães sustenta que “(...) a equação econômico-financeira 

em contratos de longo prazo forma-se a partir de sua matriz de riscos. A estabilização dos efeitos dessa 

matriz garante às partes a preservação do conteúdo econômico da avença. Sempre que determinado risco se 

materializa, deve-se resgatar de quem será a responsabilidade contratualmente delimitada pelos prejuízos 

derivados. Caso essa responsabilidade tenha sido reservada ao poder concedente, este deverá restabelecer 

a equação econômico-financeira originalmente estabelecida, mediante as formas jurídicas e sob os 

critérios financeiros acolhidos pelo contrato (...). A tutela da equação econômico-financeira nos contratos 

de longo prazo, portanto, garante ao concessionário as devidas compensações na hipótese de 

materialização de riscos alocados à responsabilidade do poder concedente” (grifos meus) (O equilíbrio 

econômico-financeiro nas concessões e PPPs: formação e metodologia para recomposição, 2017, 98 - 99).  
236

 Neste sentido, a título exemplificativo, o contrato de concessão referente à Rodovia Federal BR-163/MS 

(trecho entre a divisa com o estado do Mato Grosso e a divisa com o Paraná), objeto do Edital nº 003/2013, 

publicado pela ANTT, prevê que “a Concessionária somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro nas hipóteses previstas na subcláusula 21.2 acima [riscos alocados ao poder 

concedente]” (subcláusula 22.1.2). No mesmo sentido, o contrato de arrendamento de área e infraestrutura  

pública para movimentação e armazenagem de granéis sólidos dentro do Porto Organizado do Rio de 

Janeiro, objeto do Edital nº 01/2017, publicado pela ANTAQ, prevê que: “A Arrendatária poderá solicitar a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nos casos em que, após a celebração deste Contrato, vier 

a se materializar quaisquer dos riscos expressamente assumidos pelo Poder Concedente nos termos deste 

Contrato, com reflexos econômico-financeiros negativos para a Arrendatária” (subcláusula 14.1.1). 

Também no Contrato de PPP referente à gestão, operação e manutenção do Estádio Mário Filho 

(Maracanã) e do Ginásio Gilberto Cardoso (Maracanãzinho), celebrado com o Estado do Rio de Janeiro, 

objeto do Edital nº 03/2013, há disposição de semelhante teor, in verbis: “sempre que o equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato venha a ser alterado, em virtude da ocorrência de qualquer evento ou 

materialização de risco cuja responsabilidade não tenha sido, seguindo as disposições deste Contrato e da 

legislação aplicável, assumido pela concessionária, ou cuja responsabilidade tenha sido alocada ao Poder 

Concedente, a Concessionária terá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro (...)” (subcláusula 19.1). 

De forma mais genérica – e, na minha visão, de forma igualmente equivocada –, a ARTESP incorporou, no 

contrato de concessão para exploração, ampliação e manutenção dos Aeroportos Comandante Rolim 

Adolfo Amaro, em Jundiaí, Arthur Siqueira, em Bragança Paulista, Campo dos Amarais, em Campinas 

Gastão Madeira, em Ubatuba e o Aeroporto de Itanhaém, todos no Estado de São Paulo, delegados pela 

União, objeto do Edital nº 04/2016, cláusula que prevê que “reputar-se-á como desequilibrado o Contrato 

nos casos em que qualquer das partes aufira benefícios em decorrência do descumprimento das obrigações 

a ela alocadas” (subcláusula 6.3). 
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garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Com efeito, embora possa existir alguma 

racionalidade econômica subjacente ao raciocínio dos adeptos dessa corrente doutrinária, 

essa posição desconsidera o fato de que a garantia do equilíbrio econômico-financeira 

constitui instituto jurídico, cuja aplicação deve ocorrer de forma cautelosa e atenta às 

condicionantes impostas pelo direito positivo.  

 A garantia do equilíbrio econômico-financeiro visa à manutenção do sinalagma 

contratual ou a sua reparação, nos casos em que desestabilizado. A manutenção se dá a 

partir da aplicação de cláusulas pré-determinadas cuja observância geram a presunção de 

que a justiça substancial objetiva da contratação será mantida (v.g. cláusulas de reajuste e 

de revisão periódica). A reparação tem cabimento nos casos em que, em virtude da 

ocorrência de eventos extraordinários e alheios ao contrato, há quebra do sinalagma 

contratual, impondo o seu restabelecimento, a fim de que sua execução ocorra sem solução 

de continuidade. 

 Esse entendimento quanto à operacionalização da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro em seu aspecto remediativo, longe de encontrar amparo somente na 

doutrina, decorre do disposto na Lei Geral de Concessões, que prevê que o equilíbrio será 

considerado mantido “sempre que forem atendidas as condições do contrato” (art. 10). 

Esse dispositivo impede que a mera execução do contrato de concessão, em seus termos 

originais – o que inclui o cumprimento de obrigações, condicionais ou não, previstas no 

contrato, pelas partes –, justifique a invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro – e sobre isso já discorri amplamente no subcapítulo 2.2. Com efeito, o direito 

positivo faz presumir que, no caso de materialização de riscos expressamente assumidos 

por alguma das partes, sequer houve desequilíbrio econômico-financeiro. Neste sentido, 

como bem coloca Fernando Dias Menezes de Almeida: 

“[A] repartição de riscos deve ser considerada como elemento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

Por outras palavras, ante dado equacionamento dessa repartição, não 

caberá a nenhuma das partes invocar necessidade de reequilíbrio 

econômico-financeiro em caso de ocorrência de um fato agravante 

contido na hipótese de risco por ela assumido, nem, em sentido contrário, 

ante alegado benefício da outra parte pela eventual inocorrência da 

situação de risco vislumbrada”.
237

 

 A tutela jurídica conferida à garantia do equilíbrio econômico-financeiro lida, 

portanto, com presunções. Uma delas é, justamente, aquela que impede que se diga que o 

contrato está desequilibrado pelo fato de determinado risco contratual ter sido 
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 Fernando Dias Menezes de Almeida, Comentários ao art. 5º, 2014, p. 83. 
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materializado. Diferentemente não poderia ser, pois, se houve repartição contratual do 

risco, a solução para o impasse já está dada pelo contrato: a parte responsável pelo risco 

estará obrigada a suportar seus efeitos, praticando todos os atos necessários para mitiga-

los.
238

 

 Até seria possível justificar, a partir da teoria do fato da administração – que 

parece encontrar fundamento legal no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 –, que, na 

hipótese de materialização de riscos assumidos pelo poder concedente e descumprimento 

da obrigação condicional estabelecida contratualmente, seria cabível a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro. Apesar disso, essa lógica parece-me subverter a 

racionalidade subjacente à prática da incorporação de matriz de riscos no contrato, além de 

se mostrar atentatória ao princípio da boa-fé, já que faz presumir que sempre haverá 

inadimplemento contratual pela Administração Pública. Diante disso, melhor seria se os 

contratos de concessão dispusessem, de forma clara, quais os mecanismos concretos a 

serem manejados pelo poder concedente, a fim de que, diante da materialização de riscos a 

ele atribuídos, a obrigação condicional deles decorrentes fosse atendida, de forma que seus 

efeitos sejam neutralizados.  

 Sendo assim, parece-me inapropriada a incorporação de cláusulas contratuais que 

prevejam que, diante da ocorrência de riscos alocados ao poder concedente, a garantia do 

equilíbrio econômico-financeira deverá ser aplicada com o fito de promover o reequilíbrio 

contratual.
239

 Como já mencionado, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro tem 

cabimento restrito e sua aplicação não deve ser estendida de forma desmedida. Busco, com 

essas colocações, apenas ressaltar a impropriedade da defesa de teses que simplesmente 

desconsideram o balizamento legal estabelecido para a aplicação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro. Esse tipo de confusão pode fazer com que, no limite, o próprio 
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 Neste ponto, parece-me válido citar o disposto no Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobrás, 

que, ao dedicar norma específica para o tema da alocação objetiva de riscos, corretamente, prevê que: “a 

matriz de risco caracteriza o equilíbrio econômico inicial do contrato, distribuindo os riscos e seus ônus, 

inclusive os financeiros, entre os contratantes. Sempre que forem atendidas as condições do contrato e da 

matriz de riscos, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pleitos 

de reequilíbrio relacionados aos riscos assumidos” (art. 35, inciso V). 
239

 A Resolução nº 01, de 13 de setembro de 2016, editada pelo Conselho de PPI, buscando evidenciar a 

razão para a incorporação de matrizes de risco em contratos de parcerias, prevê, em seu art. 7º, que: “Na 

elaboração do edital e da minuta de contrato, a adoção de matriz de repartição de riscos do 

empreendimento deverá ser prevista e deverão ser consideradas, no mínimo, a identificação, a avaliação e a 

alocação dos riscos à parte que melhor puder gerenciá-los, com o menor custo para o processo, de maneira 

a minimizar futuras revisões contratuais extraordinárias”. 

Houve a correta preocupação no sentido de destacar que a incorporação contratual de matriz de riscos visa a 

evitar a revisão contratual, justamente pelo fato de que, uma vez materializados riscos nela previstos, a 

solução já está previamente colocada: cabe à parte por ele responsável suportá-lo – não sendo o caso de 

revisão contratual para fins de reequilíbrio.   
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sentido da garantia do equilíbrio econômico-financeiro – instituto de suma relevância para 

assegurar, em casos extremos, a continuidade do contrato – se perca.   

 A despeito das inadequações apontadas acima, a incorporação de matriz objetiva 

de riscos nos contratos de concessão é benéfica e pode, desde que elaborada de forma 

cautelosa e atenta às particularidades envolvidas na contratação, (i) prevenir a ocorrência 

de riscos e, também, (ii) evitar discussões, em momento futuro, quanto à parte responsável 

por suportar os riscos efetivamente materializados.  

 De toda forma, é importante que se tenha em mente que, durante a modelagem de 

projetos concessórios, deve o gestor público cuidar de não somente incorporar matrizes 

objetivas de riscos adequadas às particularidades envolvidas, como, também, buscar, na 

medida do possível, por variados expedientes, eliminar ou mitigar potenciais riscos 

envolvidos na contratação. Evita-se, com isso, que os problemas derivados da elaboração 

de contratos lacunosos com relação à responsabilidade das partes diante da ocorrência de 

riscos previsíveis, possam culminar em pleitos de reequilíbrio – cuja resolução, além de 

incerta, pode ser morosa e trazer inconvenientes, já apontados no início deste subcapítulo 

6.2. 

 

6.3. ENTRE RISCOS E INCERTEZAS: A NECESSÁRIA SOBREVIVÊNCIA DA TEORIA DAS ÁLEAS 

 

 Após a edição da Lei Federal de PPPs, passa a ser verificada uma espécie de 

euforia quanto à repartição objetiva de riscos nos contratos de concessão. A contratação de 

concessões, nos mais variados setores, passa a, progressivamente, se valer deste 

instrumento e parte da doutrina começa a enaltecer a sua utilização no âmbito das 

contratações públicas. A repartição objetiva de riscos, efetivamente, pode trazer benefício 

aos contratos; contudo, é preciso que, no âmbito da modelagem de contratos, seja 

reconhecida e, mais do que isso, respeitada sua natural limitação e incompletude. 

 Uma matriz de riscos mal elaborada e desatenta às particularidades envolvidas no 

projeto será mais prejudicial à adequada execução dos contratos de concessão do que um 

contrato lacunoso, que possibilite a invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro, partindo da teoria das áleas, para a resolução de conflitos surgidos a posteriori. 

Isso se deve ao fato de que, caso o contrato aloque a uma das partes, de forma imprudente, 

risco que, na prática, não pode ser atenuado ou neutralizado pela parte que deve suportá-lo, 

é possível que a contratação esteja fadada ao fracasso, porquanto, na hipótese de 
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materialização do evento, a parte por ele responsável será impotente para equalizá-lo, de 

modo que a própria continuidade da prestação dos serviços estará comprometida.
240

 

 Ao disciplinar os efeitos derivados da materialização dos potenciais riscos 

envolvidos na contratação, o contrato impõe que, caso tal evento efetivamente ocorra, não 

caberá à parte por ele responsável invocar a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

Isso porque presume-se que ambas as partes, durante a fase pré-contratual, consideraram os 

custos potencialmente envolvidos na materialização dos riscos assumidos por cada qual. A 

materialização de risco previsto contratualmente não se tratará, portanto, de evento 

extracontratual, mas, sim, de evento contratualizado, cuja possibilidade de ocorrência foi 

antevista, dimensionada e precificada, previamente, pelas partes.  

 Os riscos repartidos contratualmente pelas partes retiram da esfera do aleatório o 

evento que tenha sido contratualizado, portanto. Justamente por isso, a despeito da 

importância da incorporação de matrizes objetiva de riscos, é necessário que elas se 

limitem a prever estritamente aquilo que pode, de antemão, ser previsto, estimado e 

dimensionado pelas partes.
241

 A atribuição de riscos absolutamente genéricos, que se 

traduzem em verdadeiras incertezas, é prática temerária e que pode colocar em risco a 

contínua e adequada execução dos contratos de concessão.  

 Neste ponto, é relevante lembrar da distinção entre riscos e incertezas. Pode ser 

considerado como se risco fosse todo aquele evento que, embora de ocorrência duvidosa, 

seja previsível e, por isso, possa ser previamente estimado ou precificado. Já as incertezas 

se traduzem naqueles eventos que, além de ocorrência duvidosa, são imprevisíveis, não 

sendo possível dimensionar seus efeitos e impacto na execução do contrato. O 

conhecimento técnico ou científico não dispõe de instrumentos necessários para que seja 

possível compreender os contornos e o impacto provocado por determinados eventos, o 

que impõe que eles sejam considerados incertezas. Como sintetiza Kleber Luiz Zanchim, 
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 Concordo, neste ponto, com Licínio Lopes Martins, que adverte que “(...)os contratos de concessão não 

podem converter-se ou transformar-se em contratos aleatórios, exigindo-se uma moderada adequação dos 

riscos, pois só assim a Administração poderá atrair a participação do capital e da iniciativa privada em 

investimentos cujo volume implica um esforço compartido entre os sectores público e privado e só assim se 

assegura uma justa retribuição do esforço e risco empresariais” (O equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato administrativo: algumas reflexões, 2012). 
241

 Como sustenta Flávio Amaral Garcia: “Compreender a alocação de riscos a partir de uma visão absoluta, 

definitiva, exauriente, estática, hermética, mecânica e literal, significa tratar os contratos concessionais em 

uma perspectiva reducionista e, sem qualquer exagero, com uma singeleza que não integra a sua intrínseca 

substância. Estes contratos duradouros são dotados de lacunas e de uma plasticidade aberta, porquanto 

estão permanentemente sujeitos à ocorrência de variáveis supervenientes que, simplesmente, não podem ser 

previstas ou mesmo calculadas. O planejamento racional e adequado na modelagem das concessões e, 

principalmente, uma alocação de riscos objetiva e eficiente é determinante para o êxito de um contrato 

concessional, mas não é suficiente para esgotar as infindáveis questões que podem se suceder durante a sua 

execução” (A imprevisão na previsão e os contratos concessionais, 2017, p. 118). 
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“o risco seria da alçada da experiência, do conhecimento; a incerteza, do desconhecido”.
242

 

Em semelhante sentido, Egon Bockmann Moreira, tratando especificamente sobre 

contratos de concessão de serviços públicos, coloca que: 

“[N]a medida do possível, os riscos devem ter uma expressão numérica e 

ser encarados como um item dos custos que compõem a proposta do 

licitante. A sua nitidez torna-os passíveis de uma melhor avaliação e 

alocação mais fina. Os riscos devem ser conhecidos e estimados: isso é 

imposto a ambos os contratantes (poder concedente e concessionário), em 

prol da estabilidade do projeto (e dos usuários). Já as incertezas também 

exigem cautela, mas não são nem determináveis nem quantificáveis: elas 

fazem jus ao nome”.
243

 

 Em contratos marcados pelo longo prazo de execução, será natural que uma série 

de incertezas permeie a contratação. É possível, até mesmo, que as incertezas superem os 

potenciais riscos. Trata-se, contudo, de circunstância inerente a esses contratos. Não se 

deve, no contexto da modelagem do contrato de concessão, pretender alocar, de antemão, 

entre as partes, a responsabilidade por eventos que configurem incertezas.  

 Com a mudança de paradigmas introduzida a partir da incorporação de cláusulas 

contratuais destinadas à repartição objetiva de riscos, a neutralização dos efeitos derivados 

da superveniência de incertezas poderá ocorrer a partir da invocação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que o evento incerto provoque efetivo desequilíbrio 

e possa ser enquadrável no conceito de álea extraordinária.  

 No passado, o que havia era a subsunção de riscos e, também, de incertezas ao 

conceito de álea extraordinária, ensejando a instauração de pleitos de reequilíbrio para 

dirimir conflitos cuja solução poderia ter sido previamente equacionada pelo próprio 

contrato. Atualmente, os riscos – pelo menos aqueles que tenham sido repartidos 

contratualmente entre as partes – passam a integrar a noção de álea ordinária, não 

autorizando a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

 Dessa forma, na medida em que o contrato deve se limitar a repartir entre as 

partes potenciais riscos envolvidos na contratação e, portanto, não incertezas, não se pode 

afirmar que a teoria das áleas tenha sido suprimida. Na realidade, o que há é a redução do 

espectro da “álea extraordinária”. 

 Com efeito, ao identificar os riscos envolvidos na contratação – ou seja, aqueles 

eventos previsíveis e que, embora de ocorrência incerta, possam ser previamente 

dimensionados ou quantificados – e alocá-los, contratualmente, a cada uma das partes, 
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 Kleber Luiz Zanchim, Contratos de parceria público-privada (PPP): risco e incerteza, 2012, p. 38. 
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 Egon Bockmann Moreira, Riscos, incertezas e concessões de serviço público, 2007, p. 40. 
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amplia-se o conteúdo daquilo que pode ser considerado álea ordinária. Apesar disso, a 

alocação objetiva de riscos possui limitações, já que ela não deve repartir entre as partes 

responsabilidades por eventos que caracterizem verdadeiras incertezas.  

 Por essa razão, a tradicional teoria das áleas, que autoriza a invocação da garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro diante da ocorrência de eventos subsumíveis ao 

conceito de álea extraordinária e que desestabilizem o sinalagma contratual, continua 

sendo aplicável, sobretudo em função da impossibilidade de equacionamento, no próprio 

contrato, de todas as incertezas envolvidas na contratação. Contudo, apenas será possível 

identificar os eventos que, em concreto, se enquadram nas noções de álea extraordinária 

(administrativa ou econômica) a partir da exclusão dos eventos especificamente repartidos 

entre as partes contratualmente e que, por essa razão, constituirão álea ordinária.244  

 Diante disso, entendo que a teoria das áleas pode conviver, harmonicamente, com 

cláusulas contratuais que aloquem riscos específicos a cada uma das partes envolvidas na 

contratação. Valendo-me das colocações de Kleber Luiz Zanchim, parece-me possível 

afirmar, com segurança, que, idealmente, “a álea ordinária corresponde ao risco, enquanto 

a extraordinária diz respeito à incerteza”.
245

  

 É preciso destacar que essa redução do espectro da noção de álea extraordinária 

apenas se faz possível pelo fato de que os eventos nela enquadráveis constituem conceitos 

jurídicos indeterminados. Não é possível determinar, de forma apriorística, sem avaliar o 

teor de cada contrato de concessão específico, se determinado evento se enquadra, 

exemplificativamente, no conceito de teoria da imprevisão, caso fortuito ou força maior. É 

necessário avaliar a matriz de riscos contratual para que se possa compreender se, à luz das 

particularidades envolvidas em concreto, determinado evento constitui um risco ou, do 

contrário, uma incerteza. Caso se trate de risco, será possível que o evento seja alocado a 

uma das partes do contrato, amoldando-se, assim, ao conceito de álea ordinária. Em se 

tratando de incerteza, será possível que, diante da impossibilidade de renegociação 

                                                                 
244 Acerca da incidência da teoria das áleas extraordinárias nos espaços deixados em aberto pelos contratos de 

concessão, sustenta Fernando Vernalha Guimarães: “[n]a hipótese, contudo, de ausência de solução 

contratualmente estabelecida, caberá ao interprete e ao juiz encontrar critérios secundários a oferecer uma 

solução à questão que possa estar harmonizada com o regime jurídico dos contratos de longo prazo. Neste 

particular, nem a Lei nº 8.987/95 nem a Lei nº 11.079/2004 trazem qualquer indicação acerca da tutela de 

riscos extracontratuais. Já a Lei nº 8.666/93, que tem aplicação subsidiária aos contratos concessórios, 

contém uma disciplina expressa sobre a questão, inscrita na alínea ‘d’ do inc. II do art. 65, deslocando-se à 

Administração Pública os riscos atinentes à álea extraordinária e extracontratual.  Neste particular, e como 

já anotei em outro estudo, o tratamento dispensado pela Lei nº 8.666/93 para a tutela de riscos 

extracontratuais (alínea ‘d’ do inc. II do art. 65) não parece inconciliável com o modelo concessionário” (O 

equilíbrio econômico-financeiro nas concessões e PPPs: formação e metodologias para recomposição, 

2017, p. 99). 
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 Kleber Luiz Zanchim, Contratos de parceria público-privada (PPP): risco e incerteza, 2012, p. 61. 
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amigável do contrato entre as partes, haja espaço para a invocação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 Parece-me que a Lei Federal de PPPs, ao tratar sobre a necessidade de os 

contratos de concessão administrativa e patrocinada repartirem riscos entre as partes, 

reconhece essa circunstância. Isso se deve ao fato de que é prevista, de forma expressa, a 

possibilidade de riscos “referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea 

econômica extraordinária” serem tutelados em matrizes objetiva de riscos (art. 5º, III).
246

 

Por meio de tal dispositivo, autoriza-se que riscos específicos, potencialmente 

enquadráveis em tais conceitos jurídicos indeterminados, sejam repartidos contratualmente 

entre as partes.  

 A título ilustrativo, suponha-se que seja possível ao concessionário contratar, para 

determinado projeto, apólice de seguro cuja cobertura envolva riscos de explosão na 

infraestrutura concedida. Neste caso, mostra-se factível que o contrato de concessão aloque 

ao concessionário este risco específico. O efeito prático da medida será a redução do rol de 

eventos enquadráveis na noção de caso fortuito que poderão ensejar a invocação da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro para neutralizar seus impactos. Outra situação 

é aquela em que o contrato de concessão aloca ao concessionário o risco de manifestações 

sociais ou pública que afete, em alguma medida, a execução do contrato por período de 

tempo certo e determinado.
247

 Neste caso, haverá diminuição dos possíveis eventos 

amoldáveis ao conceito de força maior e que poderão autorizar o reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. Em qualquer uma das situações mencionadas acima, o espectro da 

noção de álea extraordinária foi reduzido, mas não suprimido, haja vista que as situações 

especificamente disciplinadas contratualmente não são capazes de eliminar a possibilidade 

de ocorrência de outros eventos enquadráveis nos conceitos de “caso fortuito” ou de “força 

maior”.  
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 “Art. 5º. (...) III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, 

fato do príncipe e álea econômica extraordinária”. 
247

 Neste sentido, cito, exemplificativamente, o disposto na subcláusula 13.1.8. da minuta de Contrato de 

Arrendamento anexada ao Edital do Leilão nº 08/2016-ANTAQ, com o objetivo de outorgar o direito de 

exploração de arrendamento portuário situado no Porto de Santarém, no Estado do Pará, segundo a qual 

compete ao arrendatário suportar o risco de: “Manifestações sociais e/ou públicas que afetem, de qualquer 

forma, a execução e prestação das Atividades relacionadas ao Contrato por: a) até 15 (quinze)  dias, 

sucessivos ou não, a cada período de 12 (doze) meses contados a partir da Data de Assunção, caso as perdas 

e danos causados por tais eventos não sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de 

sua ocorrência, em condições normais do mercado de seguros; e b) até 90 (noventa) dias, sucessivos ou 

não, a cada período de 12 (doze) meses contados a partir da Data da Assunção , se as perdas  e danos 

causados por tais eventos se sujeitem à cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de  sua ocorrência, 

em condições normais  do mercado de seguros”. 
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 Sendo assim, a correta compreensão acerca daquilo que, em determinado projeto 

concessório, pode ser considerado “álea extraordinária” se dará por exclusão, uma vez que 

não poderão ser compreendidos como tais os riscos que tenham sido previa e 

objetivamente alocado entre as partes. O espectro da denominada álea extraordinária será 

variável, reduzida ou ampliada, a depender do teor do contrato, ao qual compete repartir 

entre as partes os riscos considerados para a aferição do equilíbrio contratual, à luz das 

particularidades envolvidas em concreto. De toda forma, parece-me incorreto supor que a 

incorporação de matrizes objetivas de riscos em contratos de concessão afaste a aplicação 

da teoria das áleas.  

 

6.4. CAUTELAS NA IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EVENTOS CAUSADORES, OU NÃO, DE 

DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL 

 

 Ao longo deste Capítulo 6, explicitei as transformações verificadas, nos últimos 

anos, quanto aos eventos capazes de provocar o desequilíbrio de contratos de concessão e 

autorizar a invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro. As modificações 

verificadas nos contornos das denominadas áleas extraordinárias são significativas e a 

introdução de novos paradigmas, quanto ao tema, vem acompanhada, também, da 

incorporação, pelos contratos de concessão, de novos instrumentos destinados a prestigiar 

a previsibilidade e a redução da litigiosidade. 

 Com efeito, a partir da compreensão quanto à importância de se buscar, durante a 

fase interna da contração, eliminar potenciais riscos e, quando isso não for possível, 

reparti-los contratualmente entre as partes, verifica-se que o espectro da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro acaba sendo reduzido. Isso porque, em seu aspecto 

remediativo, ela se presta a tutelar, exclusivamente, fatores extracontratuais e que 

produzem impacto relevante na sua execução, de modo que a incorporação de cláusulas 

contratuais que estabelecem uma alocação objetiva dos riscos acaba por reduzir o espectro 

da noção de álea extraordinária, já que tais eventos externos passam a ser incorporados ao 

contrato, integrando as denominadas áleas ordinárias da contratação. 

 Apesar disso, na medida em que os contratos de concessão devem se limitar a 

alocar entre as partes os riscos previamente conhecidos, mas não eventos situados no 

campo da incerteza, continua havendo espaço para a invocação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro, já que poderão ser enquadrados no conceito de álea extraordinária 

aqueles eventos materializados no curso da execução do contrato e que não tenham sido 
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previamente alocados a nenhuma das partes.248 A autorização legal, contida no art. 65, II, 

“d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, é, justamente, o principal fundamento legal apto a 

autorizar que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro possa ser invocada para 

remediar desequilíbrios supervenientes, sendo vital para a sobrevivência dos contratos de 

concessão, em função do seu longo prazo e elevado grau de incerteza que permeia a 

execução desses ajustes. 

 Sendo assim, a noção de álea extraordinária, consagrada pela Lei Federal nº 

8.666/1993, convive, harmonicamente, com a matriz de riscos incorporada a cada contrato, 

uma vez que, em contratos complexos e de longo prazo, como são os de concessão de 

serviços públicos, é impossível – e, mais do que isso, indesejável – que as partes esvaziem, 

pela via contratual, o conteúdo jurídico das áleas extraordinárias e, portanto, o campo da 

incerteza. Como coloca Kleber Luiz Zanchim: 

“(...) nos ‘megaprojetos’ o conjunto de ‘áleas extraordinárias’ é tão ou 

mais amplo que o de ‘áleas ordinárias’, a despeito da expertise dos 

contratantes. (...) No espaço das áleas extraordinárias cabem muitos 

eventos, não sendo razoável aceitar a premissa de que os contratantes têm 

condição de antecipar toda a complexidade do futuro”.
249

  

 Sendo assim, continua sendo imprescindível a existência da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro.  

 De toda forma, para que a execução do contrato ocorra de forma contínua e a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro possa ser operacionalizada de maneira 

adequada, parece-me necessário que sejam observadas 4 (quatro) cautelas específicas. 

 A primeira cautela é a de que a prioridade dos gestores públicos, por ocasião da 

elaboração dos contratos, deve ser, sempre, a eliminação ou a mitigação dos riscos durante 

a própria fase interna da contratação. Caso isso não seja viável, será necessário identificar 

os riscos que poderão ser materializados durante a execução do contrato e, na medida do 

possível, reparti-los, objetivamente, entre as partes, com base em critérios fornecidos pelas 

ciências econômicas. As incertezas, por seu turno, não devem ser alocadas a nenhuma das 
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 Caso o evento tenha sido previamente alocado a alguma das partes, caberá a ela arcar com os dispêndios 

necessários para reparar os efeitos decorrentes da sua ocorrência. Neste caso, por mais que o evento 

materializado pudesse, em tese, ser enquadrado como caso fortuito, força maior ou teoria da imprevisão, 

como o contrato previu solução específica, esta deverá ser prestigiada.  

Suponha-se, exemplificativamente, que determinado contrato de concessão de iluminação pública aloque ao 

concessionário os riscos derivados da ocorrência de terremotos de até 4 graus na Escala Richter. Nesse 

caso, na hipótese de ocorrência de abalo sísmico de magnitude igual ou inferior a 6, caberá ao 

concessionário internalizar os efeitos dele oriundos – o que pode incluir, eventualmente, troca de lâmpadas, 

reparos em postes etc. Contudo, caso, na prática, seja verificado que o abalo foi superior a 6 graus, será 

possível que o concessionário, valendo-se do disposto no art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, 

pleiteie o reequilíbrio do contrato, devido à ocorrência de “caso fortuito”.   
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 Kleber Luiz Zanchim, Contratos de parceria público-privada (PPP): risco e incerteza, 2012, p. 68-69. 
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partes contratualmente, sendo possível que (i) o contrato preveja a possibilidade de, diante 

da ocorrência destes eventos, as partes renegociarem os termos do contrato com o objetivo 

de neutralizar seus efeitos; ou (ii) o contrato nada dispor a respeito, o que permitirá que tais 

eventos sejam enquadráveis na noção de álea extraordinária, fazendo com que, diante da 

sua ocorrência, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro seja invocada para 

restabelecer o sinalagma rompido – o que poderá, em concreto, ocorrer para beneficiar 

qualquer uma das partes do contrato.  

 A segunda cautela diz respeito à necessidade de a matriz de riscos prevista no 

contrato ser específica para cada projeto e explicitar os limites do risco assumido por cada 

uma das partes.  

 Cada relação concessória envolve peculiaridades que tornam desaconselhável a 

incorporação de matrizes de riscos genéricas ou já prontas, que tenham sido adotadas em 

outros projetos. É preciso que a concepção de cada matriz de riscos leve em consideração 

as características e dificuldades inerentes a cada projeto.  

 Além disso, ao descrever os riscos assumidos por cada uma das partes, é 

necessário que o contrato o faça de forma detalhada, respeitando os limites dentro dos 

quais a parte responsável por ele será obrigada a, diante da sua materialização, suportá-lo. 

Dessa forma, a redação do contrato deve permitir o dimensionamento e a precificação do 

risco em questão.
250

 A alocação de risco descrita de forma excessivamente genérica pode 

comprometer a continuidade da prestação dos serviços, conduzir à ruína do 

empreendimento ou potencializar a necessidade de futuras renegociações, o que deve ser 

evitado.
251

  

 A terceira cautela se relaciona com a necessidade de o contrato de concessão não 

se limitar a repartir, objetivamente, entre as partes os riscos. É preciso, também, que sejam 

previstas as consequências e atos a serem praticados pelas partes diante da sua 

materialização. Como defende Marcos Augusto Perez: 
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 Como coloca Marcos Barbosa Pinto: “uma alocação eficiente de riscos pode gerar ganhos para todas as 

partes. Porém, para que isso ocorra, é essencial que o contrato seja claro e objetivo. A vagueza do contrato 

deve ser evitada a qualquer custo, pois coloca o Estado à mercê de comportamentos oportunistas do 

parceiro privado” (Repartição de riscos nas parcerias público-privadas, 2006 p. 160).  

Entendo, contudo, que o oportunismo a que se refere o autor pode decorrer não somente da conduta do 

concessionário, mas, também, do próprio poder concedente, que, ao elaborar contratos, pode alocar ao 

concessionário riscos excessivamente genéricos como forma de se eximir de qualquer responsabilidade 

diante da ocorrência de eventos supervenientes, no curso da execução do contrato, que possam impactar, 

significativamente, o sinalagma contratual.  
251 Embora não seja desejável, acredito que é necessário reconhecer a possibilidade de as partes renegociarem 

o contrato diante da constatação de que a aplicação da matriz de riscos prevista no contrato pode acarretar a 

inviabilização da prestação dos serviços, observadas as cautelas apontadas ao final deste subcapítulo 5.4. 
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“(...) o planejamento e demais estudos técnicos e econômicos efetuados 

na fase interna da licitação de uma concessão devem necessariamente 

reverter-se em cláusulas contratuais ou regulamentares, de modo a tornar 

absolutamente claro quais os riscos da contratação, como se encontram 

divididos entre as partes do contrato e quais são os mecanismos desde 

logo previstos para a solução das controvérsias eventualmente 

ocorrentes em razão dos riscos assumidos” (grifos meus).
252

 

 Esse tipo de detalhamento, sobretudo nos casos em que o risco é assumido pelo 

poder concedente, evita interpretações equivocadas no sentido de que, no caso de 

materialização de risco atribuído ao poder concedente, a solução automática será a 

invocação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro com o objetivo de remediar os 

seus efeitos. 

 Por fim, a quarta cautela é aquela que impede que a matriz de riscos do contrato 

anteveja solução para todos os possíveis eventos de ocorrência incerta que venham a ser 

materializados durante a vigência do contrato de concessão.  

 Os contratos de longo prazo, como é o caso das concessões, envolvem, além de 

riscos, inúmeras incertezas. Apenas os riscos, isto é, aquilo que possa ser previamente 

conhecido e dimensionado, devem ser antecipados na matriz de riscos. Pretender atribuir a 

uma das partes o dever de suportar, individualmente, os efeitos derivados da ocorrência de 

eventos que constituam verdadeiras incertezas é inadequado e ameaça a própria 

sobrevivência do contrato. Sendo assim, a incompletude da matriz de riscos é circunstância 

natural que deve ser compreendida e, naturalmente, respeitada.  
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 Marcos Augusto Perez, O risco no contrato de concessão de serviço público, 2006, p. 143. 
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CAPÍTULO 7. PROCEDIMENTOS PARA MANTER OU RECOMPOR 

O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

 A manutenção ou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos 

de concessão pode ocorrer de maneira contenciosa ou consensual, podendo a parte 

interessada se valer da via administrativa ou judicial. A compreensão do tema, nos últimos 

anos, evoluiu sobremaneira, haja vista as modificações implementadas, por meio de 

alterações legislativas e pela praxe administrativa, no paradigma de atuação da 

administração pública e, também, o crescente incentivo à utilização de meios alternativos 

de resolução de conflitos. 

 Tradicionalmente, a forma de atuação da administração pública brasileira foi 

fortemente marcada pelo exercício de poderes de autoridade. A fim de resguardar a 

efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro da imposição de soluções 

unilaterais pelo órgão ou entidade contratante, a Lei Federal nº 8.666/1993 determinou que 

“as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não 

poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado” (art. 58, § 1º). Sendo assim, 

a manutenção ou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe o consenso 

quanto à solução a ser adotada. A obtenção de uma solução consensual, decorrente de 

prévia negociação entre as partes, contudo, nem sempre é possível.  

 Por muitos anos, a importância conferida ao tema do processo administrativo era 

baixa, sendo as regras a ele aplicáveis precárias. Inclusive, até o advento da Constituição 

Federal, sequer havia previsão constitucional quanto à aplicabilidade do contraditório e da 

ampla defesa aos processos administrativos, o que conduziu a jurisprudência do STF a 

considerar que “o princípio do devido processo legal não se aplicava na esfera 

administrativa”, como lembra Carlos Ari Sundfeld.
253

 Esse cenário fazia com que, nos 

casos de conflito, a via administrativa não se mostrasse capaz de conferir solução que 
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 Tratando sobre o art. 5º, LV, da Constituição Federal, que prevê que “aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios 

e recursos a ela inerentes”, Carlos Ari Sundfeld explica que “[e]sse dispositivo é novo na Constituição. O 

princípio do devido processo legal, até a Constituição de 1969, não era constitucionalmente previsto como 

aplicável à Administração Pública. Havia debate jurisdicional e doutrinário para saber se incidia ou não na 

esfera administrativa, sobretudo se a Administração podia decidir sem ouvir os interessados. Esse novo 

dispositivo veio a dar uma resposta constitucional para o debate, alterando os rumos que vinha tomando até 

então. 

A tendência do próprio Supremo Tribunal Federal à época era de afirmar que o princípio do devido 

processo legal não se aplicava na esfera administrativa. A resposta constituinte foi, então, uma tentativa de 

reverter esse quadro, dizendo-se que, também na esfera administrativa, se há litígio e acusado é preciso 

aplicar os princípios do contraditório e da ampla defesa” (Processo administrativo: um diálogo necessário 

entre Estado e cidadão, 2006, Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=34582>. Acesso em: 6 jul. 2014). 
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permitisse a conformação do concessionário, tornando frequente a submissão da questão à 

apreciação judicial. Dessa forma, a hegemonia do Poder Judiciário para a resolução de 

conflitos foi verificada, por muitos anos, também no âmbito de lides relacionadas à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão. 

 Esse modelo de operacionalização da garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

passou a entrar em declínio em função do surgimento de novas tendências quanto à forma 

de resolução de conflitos na via judicial e administrativa. 

 Em primeiro, isso se justifica pelo fato de que, com o advento da CF/88, o 

tradicional modelo de atuação da administração pública, calcado no exercício de poderes 

de autoridade, passa a ser progressivamente modificado.
254

 Nesse contexto, tem relevância 

a crescente tendência à procedimentalização da atividade administrativa. Em vista de uma 

série de regras e princípios, a CF/88 tornou obrigatório que a produção de determinados 

atos administrativos fosse lastreada por um procedimento administrativo prévio, que 

respeitasse as garantias do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido, como nota 

Floriano de Azevedo Marques Neto: 

“Sob o pálio do direito fundamental ao processo administrativo (é disso 

que se trata, pois inserido no núcleo pétreo do rol de direitos 

fundamentais do cidadão), o ato administrativo deverá ser, em regra, o 

resultado necessário de um processo administrativo. Note-se que o que se 

extrai do art. 5º, LV, da CF/1988, não é apenas uma restrição à 

prerrogativa da Administração em editar atos administrativos de forma 

unilateral e autoritária. Se fosse assim, teríamos a permanência do ato 

administrativo autista apenas interditado quando, a contragosto, o 

administrador tivesse que admitir a participação de um interessado, 

colocando então a prática do ato dentro do processo administrativo. O 

sentido que extraímos da prescrição constitucional vai muito além. Ao 

nosso ver, ela obriga que todo ato seja praticado no ambiente da 

processualidade. Estabelece um dever para a Administração de promover 

e facilitar a participação processual dos interessados”.
255-256
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 São inúmeros os trabalhos que tratam, de forma detida, sobre o fenômeno, razão pela qual optei por 

limitar a análise aos reflexos produzidos pelo advento da CF/88 especificamente no tocante à produção de 

atos administrativos e à condução de processos administrativos. De toda forma, uma compreensão mais 

ampla sobre o tema pode ser encontrada em: (i) Luis Roberto Barroso, A constitucionalização do direito e 

suas repercussões no âmbito administrativo, 2008; (ii) Gustavo Binenbojm, A constitucionalização do 

direito administrativo no brasil: um inventário de avanços e retrocessos, 2008; (iii) Odete Medauar, 

Constituição de 1988: catalisadora da evolução do Direito Administrativo?, 2008; (iv) Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, Da constitucionalização do direito administrativo: reflexos sobre o princípio da 

legalidade e a discricionariedade administrativa, 2012; (v) Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 

Constitucionalização do direito administrativo, 2012.  
255

 Floriano de Azevedo Marques Neto, A superação do ato administrativo autista, 2012, p. 109-110. 
256

Além do art. 5º, LV, da Constituição Federal, contudo, parece-me que outros dispositivos constitucionais 

conferem esteio para a crescente procedimentalização da atividade administrativa. Como já tive a 

oportunidade de defender, a partir da análise do texto constitucional, entendo possível afirmar que: “(...) 

[A] procedimentalização deve ser encarada como um requisito prévio à prática de atos administrativos nas 
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 Essa tendência à procedimentalização acaba sendo intensificada, com o passar dos 

anos, a partir da edição de leis específicas.  

 Um marco bastante emblemático para a mudança na forma de atuação da 

administração pública foi a edição da Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da administração pública federal. Além de prever normas de 

caráter principiológico, ela definiu regras objetivas que instrumentalizam o direito à ampla 

defesa e ao contraditório dos administrados e que devem nortear os processos decisórios 

conduzidos pela administração pública. Dessa forma, o surgimento desta regulamentação 

resultou na “legalização da teoria dos atos administrativos”, como constata Rodrigo Pagani 

de Souza.257 

 Além desta lei, também foi relevante a edição de leis setoriais específicas que, ao 

instituir agências reguladoras, atribuíram a tais entidades a competência para atuar em 

processos administrativos voltados ao reajuste ou revisão dos contratos. Em virtude disso, 

tem sido comum a edição de resoluções específicas destinadas a estabelecer as regras 

gerais que deverão ser observadas durante a condução de tais processos. Com este 

propósito, foram editados os seguintes atos normativos: Resolução ANEEL nº 435/2011; 

Resolução ANTT nº 3.651/2011; Resolução ANATEL nº 573/2011; Resolução ANTAQ nº 

3.220/2014; Resolução ANAC nº 355/2015. 

 Dessa forma, a utilização da via administrativa passa a ser encarada como 

alternativa idônea, pelos concessionários, para a resolução de impasses relacionados à 

equação econômico-financeira de contratos de concessão. 

 Em segundo, em paralelo ao aprimoramento das regras e princípios aplicáveis aos 

processos administrativos, a institucionalização de meios alternativos de resolução de 

conflitos se intensifica. Em vista das dificuldades do Poder Judiciário para conferir solução 

célere e efetiva aos casos submetidos à sua apreciação, as atenções se deslocam para o 

desenvolvimento de outros mecanismos aptos a promover a “pacificação das pessoas e 

grupos”.
258

 Alguns dos mecanismos que passam a ser progressivamente utilizados e 

                                                                                                                                                                                                  
seguintes situações: (i) o ato administrativo a ser produzido se reveste de caráter de interesse geral ou 

relevante (art. 37, § 3º); (ii) o ato administrativo final busca pôr termo a uma lide (art. 5º, LV); (iii) a prática 

do ato puder afetar direitos de particulares (art. 5º, XXXIV, ‘a’); (iv) a Administração Pública for instada a 

se manifestar em função do exercício direito de petição (art. 5º, XXXIV, ‘a’, e LV)” (Leticia Oliveira Lins 

de Alencar, A constitucionalização do direito administrativo: uma análise da crescente 

procedimentalização da atividade administrativa, 2015, p. 20.)  
257

 Rodrigo Pagani de Souza, A legalização da teoria dos atos administrativos: apontamentos sobre os seus 

impactos na jurisprudência do STF, 2011, p. 384. 
258

 Como explicam Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, “[a] solução de 

conflitos não é atividade exclusiva do Estado, mediante a oferta da tutela jurisdicional estatal. São 

crescentes a valorização e o emprego dos meios não judicias de solução de conflitos, ditos meios 
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regulamentados pressupõem a adoção de solução consensual entre as partes (conciliação e 

mediação), sendo incentivada sua utilização até mesmo nos casos em que há ação judicial 

em curso,
259

 enquanto outros se valem de solução adjudicada por terceiro imparcial 

(arbitragem).  

 Por meio da utilização destes mecanismos, espera-se que uma série de problemas 

usualmente verificada nos casos em que o Poder Judiciário é envolvido seja contornada. 

Como explicam Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes: 

“As vantagens dessas soluções alternativas consistem principalmente em 

evitar as dificuldades que empecem e dificultam a tutela jurisdicional, a 

saber: a) o custo financeiro do processo (taxas judiciárias, honorários de 

advogados, perícias etc.), que na conciliação ou na mediação ficam 

significativamente reduzidos; b) a excessiva duração dos trâmites 

processuais, que muitas vezes causa a diluição da utilidade do resultado 

final; c) o necessário cumprimento das formas processuais, com a 

irracional tendência de muitos a favorecer o formalismo. Indicam-se 

também em prol da arbitragem (d) o melhor conhecimento da matéria a 

ser julgada pelos árbitros especializados, além (e) do menor apego à 

rigidez da lei, dada a possibilidade de optar pelo juízo de equidade (...) e 

(f) da possibilidade de convencionar a confidencialidade, que favorece a 

preservação da privacidade ou mesmo de segredos empresariais”.
260

 

 No caso de contratos de concessão, a necessidade de utilização da via jurisdicional 

sobreleva problemas ainda maiores em função da possibilidade de a demora na resolução 

do conflito poder afetar o fluxo de caixa do projeto, frustrando expectativas do 

concessionário, elevando os riscos envolvidos e, por conseguinte, encarecendo a 

                                                                                                                                                                                                  
alternativos (ou paralelos à atuação dos juízes), como a arbitragem, a conciliação e a mediação – o que 

conduz ao reconhecimento da equivalência entre eles e a jurisdição estatal. Do ponto de vista puramente 

jurídico as diferenças são notáveis e eliminariam a ideia de que se equivalham, porque somente a jurisdição 

estatal tem entre os seus objetivos o de dar efetividade ao ordenamento jurídico substancial, o que está fora 

de cogitação nos chamados meios alternativos. Mas o que há de substancialmente relevante no exercício da 

jurisdição estatal, pelo aspecto social do proveito útil que é capaz de trazer aos membros da sociedade, está 

presente também nessas outras atividades: é a busca de pacificação das pessoas e grupos mediante a 

eliminação de conflitos que os envolvam. Tal é o escopo social magno da jurisdição, que atua ao mesmo 

tempo como elemento legitimador e propulsor da atividade jurisdicional” (Teoria geral do novo processo 

civil, 2017, p. 31). 
259

 Ao analisar o tratamento conferido pelo Novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção 

Neves reporta o fenômeno: “[o] Novo Código de Processo Civil, entretanto, não trouxe apenas disposições 

principiológicas no que se refere às formas consensuais de solução de conflitos. Há uma seção inteira de 

um capítulo destinada a regulamentar a atividade dos conciliadores e dos mediadores judiciais (arts. 165-

175), inclusive fazendo expressamente a distinção entre conciliação (melhor teria sido usar 

autocomposição) e mediação. Ainda que por razões óbvias tal seção se limite a regulamentar a mediação ou 

conciliação quando já instaurado o processo, quando o ideal seria que elas justamente evitassem sua 

existência, o diploma processual é inovador e sai da abstração do ‘conciliar é legal’ para a criação de uma 

estrutura e de um procedimento que realmente possa incrementar a conciliação e a mediação como forma 

de solução do conflito e por consequência a extinção do processo por sentença homologatória da 

autocomposição” (Manual de direito processual civil, 2016, p. 4). 
260

 Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, Teoria geral do novo processo civil, 

2017, p. 33.  
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contratação do respectivo projeto para os usuários e, em alguns casos, para o poder 

concedente.
261

    

 A utilização de meios alternativos para a resolução de conflitos envolvendo a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão foi, 

historicamente, encarada com resistência por parte da doutrina e de julgados específicos, 

notadamente do TCU. Apesar disso, o advento de leis recentes sobre o tema tende a 

solapar, de uma vez por todas, os argumentos contrários à utilização de tais mecanismos, 

que tanto podem contribuir para a implementação de um modelo mais adequado de gestão 

de conflitos surgidos no decorrer da execução de contratos de concessão.  

 Desse modo, com base na análise da legislação aplicável e, também, da praxe 

contratual, pode-se dizer que tem sido verificado avanço significativo no âmbito da 

procedimentalização administrativa e, também, na utilização de mecanismos alternativos 

de solução de conflitos, que podem se valer, ou não, de soluções consensuais, para resolver 

questões relacionadas à manutenção ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

nas concessões.  

 Com o objetivo de expor os novos paradigmas decorrentes deste cenário, 

explicito, neste Capítulo 7, os novos procedimentos aptos a serem utilizados para a 

resolução de impasses relacionados à manutenção ou à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro de contratos de concessão. Para isso, primeiramente, trato dos 

instrumentos que contribuem para a adoção de soluções consensuais, prevenindo a eclosão 

de conflitos ou resolvendo-os amigavelmente, a saber: a negociação direta, a conciliação e 

a mediação e o dispute review board – modalidade de dispute board em que o comitê, 

constituído na forma prevista contratualmente, tem o objetivo de contribuir para a 

autocomposição de conflitos a partir da emissão de recomendações não vinculantes. Na 

sequência, abordo os instrumentos que podem ser utilizados com o objetivo de promover o 

reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão nos casos em que a adoção de 

soluções consensuais tiver fracassado – ao menos em um primeiro momento –
262

 e se 
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 Em semelhante sentido, Gilberto José Vaz e Pedro Augusto Gravatá Nicoli constatam que a litigância 

perante tribunais estatais “representa influência nociva sobre os contratos de obra e concessões, uma vez 

que o fluxo de caixa do contratado pode vir a ser fortemente impactado pela demora na solução de uma 

disputa, dificultando a recuperação de sobrecustos em prazos razoáveis e instaurando, desde o início do 

contrato, um panorama de insegurança. A consequência dessa constante oneração do contratado, pela 

previsibilidade do desbalanceamento das metas e expectativas contratuais, é um aumento no preço das 

propostas, alimentado pelo quadro de risco” (Os dispute boards e os contratos administrativos: são os DBS 

uma boa solução para disputas sujeitas a normas de ordem pública?, 2013, p. 10). 
262

 Essa ressalva se justifica pelo fato de que, mesmo após o surgimento do conflito e instaurado 

procedimento, judicial ou extrajudicial, voltado à sua resolução, não há impedimento para que as partes 
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mostrar necessária a utilização de outras vias, que imponham solução adjudicada ao 

conflito. 

  

7.1. INSTRUMENTOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO 

 

 Independentemente da situação envolvida – manutenção ou recomposição do 

equilíbrio contratual –, há a possibilidade de, mediante mútuo acordo, concessionário e 

poder concedente chegarem a consenso quanto à solução mais adequada.  

 Com efeito, é desejável que, sem maiores percalços, ambos avaliem as 

circunstâncias fáticas e concordem quanto ao montante e à forma de reequilíbrio 

contratual. Há casos, ainda, em que, mesmo que surja divergência, as partes cheguem a um 

consenso por meio de autocomposição. Isso poderá ocorrer por meio de transação, 

submissão ou renúncia. Como explica Daniel Amorim Assumpção Neves, na transação “há 

um sacrifício recíproco de interesses, sendo que cada parte abdica parcialmente de sua 

pretensão para que se atinja a solução do conflito”. Na renúncia, por sua vez, “o titular do 

pretenso direito simplesmente abdica de tal direito”. Por fim, na submissão, “o sujeito se 

submete à pretensão contrária, ainda que fosse legítima sua resistência”.
263

 

 Na prática, a obtenção destas soluções consensuais – renúncia, transação ou 

submissão – costuma ocorrer a partir da negociação direta, da conciliação ou da 

mediação.
264

 Nos últimos anos, tem sido crescente a incorporação, em contratos 

complexos, como os de concessão, da previsão de dispute review boards, como forma de 

viabilizar a obtenção de soluções consensuais a impasses verificados ao longo da execução 

do contrato. 

                                                                                                                                                                                                  
coloquem termo ao procedimento por meio da apresentação de acordo, obtido de forma negociada ou, 

ainda, mediante conciliação ou mediação. 
263

 Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, p.  5. 
264

 Com o advento do Novo Código de Processo Civil, parte da doutrina tem entendido que a mediação não 

pode mais ser enquadrada como um mecanismo de autocomposição. A autocomposição se desdobra em 

transação, renúncia e submissão. Na medida em que esta lei impõe que, na mediação, existam ‘benefícios 

mútuos’ (art. 165, § 3º), estaria afastada a possibilidade de renúncia ou de submissão. Por essa razão, não 

seria possível enquadrar a mediação como instrumento de autocomposição. Trata-se da posição defendida 

por Daniel Amorim Assumpção Neves, op. cit., p. 5.  

Apesar dos argumentos levantados pelo autor – calcados no tratamento legal dispensado pelo Novo Código 

de Processo Civil ao tema –, não me parece que a mediação deva deixar de ser enquadrada como via apta a 

promover a autocomposição de conflitos. Na medida em que constitui uma alternativa idônea para a 

obtenção de soluções consensuais que envolvam a transação de direitos, parece-me plenamente possível 

que ela seja considerada um instrumento de autocomposição. Inclusive, parece-me que parte da doutrina 

mantém este entendimento a despeito da edição do Novo Código de Processo Civil. Neste sentido, cf. 

Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, Teoria geral do novo processo civil, 

2017, p. 32. 
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 A autocomposição de conflitos que importem na transação, renúncia ou submissão 

de direitos da administração pública é vista com reticência por parte da doutrina. O maior 

óbice para que sejam adotadas soluções consensuais seria o princípio da supremacia e da 

indisponibilidade do interesse público. Apesar desse posicionamento doutrinário, não me 

parece que seja possível encontrar nos referidos princípios uma proibição para que seja 

admitida a adoção de soluções consensuais por parte da administração pública brasileira. 

Na realidade, a própria existência de um “princípio” da supremacia do interesse público e 

de seu consectário, o “princípio” da indisponibilidade do interesse público, pode ser 

questionada.
265

 Ademais, ainda que existentes estes princípios, nada impediria que o 

interesse público no caso concreto fosse coincidente com a solução preconizada em 

eventual acordo pactuado entre o poder concedente e o concessionário. Como bem coloca 

Juliana Bonacorsi de Palma, tratando sobre os supostos empecilhos à consensualidade na 

administração pública:  

“Com relação aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do 

interesse público, considerados os mais expressivos óbices à atuação 

consensual, deve-se primeiramente salientar que ambos consistem em 

construções teóricas, desenvolvidas por juristas com o fim de conferir 

sistematização ao Direito Administrativo. Sem encontrarem respaldo 

normativo, mas servirem à legitimação do emprego da autoridade estatal 

pelo Poder Público, os princípios referidos não constituem impeditivos à 

atuação administrativa consensual. Ainda que se reconheça valor 

metodológico aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do 

interesse público, os acordos administrativos podem ser entendidos como 

o interesse público do caso concreto, tendo em vista os potenciais efeitos 

positivos decorrentes da transação. A celebração de acordo administrativo 

não caracterizaria, assim, uma ofensa aos referidos princípios, mas a 

própria satisfação do interesse público”.
266

  

 Com o objetivo de eliminar dúvidas quanto à possibilidade de a administração 

pública celebrar acordos, a legislação tem, progressivamente, cuidado de estabelecer 

autorização expressa para que a adoção de soluções consensuais, pela administração 

pública, não encontre resistência.  

 Já em 1991 foi editada a Lei Federal nº 8.197, com o objetivo de disciplinar a 

transação nas causas de interesse da União e de entidades integrantes da administração 

pública indireta na esfera federal. Esta lei foi revogada pela Lei Federal nº 9.469/1997, que 

veio a conferir tratamento minudente à celebração de acordos ou transações pela 
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 Neste sentido, por todos, cf. Humberto Ávila, Repensando o princípio da supremacia do interesse público 

sobre o particular, Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), 2007.  
266

 Juliana Bonacorsi de Palma, Atuação administrativa consensual: estudo dos acordos substitutivos no 

processo administrativo sancionador, 2010, p. 310.  
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administração pública para prevenir ou terminar litígios, judiciais ou não (art. 1º). Em 

virtude da edição da Lei Federal nº 12.249/2010, foi incluído permissivo genérico, na Lei 

Federal nº 9.496/1997, para a celebração de termos de ajustamento de conduta pela 

Advocacia Geral da União com o objetivo de prevenir ou terminar litígios (art. 4º-A), que 

já contava com previsão genérica no art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/1985, conforme 

alterada pela Lei Federal nº 8.078/1990.
267

 Recentemente, com a edição do Novo Código 

de Processo Civil e da Lei Federal nº 13.140/2015, como será visto a seguir, a 

possibilidade de autocomposição de conflitos surgidos no decorrer da execução de 

contratos de concessão ganha novo colorido.  

 Além disso, a Lei Geral de Concessões prevê que os contratos de concessão 

devem dispor sobre o “modo amigável de solução das divergências contratuais” (art. 23, 

XV). Sendo assim, há espaço para que os próprios contratos elejam os mecanismos que se 

mostrarem mais adequados para a resolução de conflitos de forma consensual. De forma 

ainda mais específica, a Lei Federal de PPPs estabeleceu a necessidade de o contrato 

prever “mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem” (art. 11, 

III). Posteriormente, com o objetivo, especialmente, de dirimir eventuais dúvidas quanto à 

possibilidade de utilização de arbitragem para dirimir conflitos relacionado a contratos de 

concessão, foi editada a Lei Federal nº 11.196/2005, que incluiu a previsão, na Lei Geral 

de Concessões, no sentido de que o contrato poderá “prever o emprego de mecanismos 

privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a 

arbitragem” (art. 23-A). 

 Nos próximos subcapítulos, detalho as características dos principais instrumentos 

de autocomposição que, atualmente, passam a ser considerados como alternativas idôneas 

para recompor o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão: a negociação 

direta, a conciliação e a mediação e, por fim, o dispute review board, uma modalidade de 

dispute board em que os especialistas emitem recomendações (não vinculantes) capazes de 

permitir que as partes adotem solução consensual ao conflito. 

 

7.1.1. NEGOCIAÇÃO DIRETA 

  

 A manutenção ou a restauração do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

de concessão deve, preferencialmente, ocorrer por meio de negociação direta entre as 
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 Para uma visão mais completa sobre o tema, cf. Juliana Bonacorsi de Palma, Atuação administrativa 

consensual: estudo dos acordos substitutivos no processo administrativo sancionador, 2010, p. 172-180 
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partes, pois, como aponta André Luís Bergamaschi, constitui o “mais fluído, básico e 

elementar meio de se resolver controvérsias, sendo também o meio menos custoso porque 

os envolvidos, por si mesmos, resolvem a disputa sem a ajuda de terceiros (e sem portanto, 

os gastos decorrentes da inclusão de outras pessoas)”.
268

 Sendo assim, na prática, antes 

mesmo do envolvimento de terceiros para auxiliar as partes a solucionar, de forma 

consensual, eventual conflito, haverá espaço para que elas, por meio de negociação direta, 

cheguem à solução mais adequada. 

 Não há lei que discipline os meandros da negociação direta entre a administração 

pública e os concessionários. No entanto, trata-se de ferramenta ínsita à gestão de qualquer 

tipo de contrato e implícita, na Lei Geral de Concessões, ao tratar sobre as hipóteses de 

manutenção e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Além disso, se a 

legislação autoriza a adoção de soluções consensuais após o surgimento de conflitos e 

quando terceiros já tiverem sido envolvidos, mais razão ainda haverá para que as partes, 

conjuntamente, obtenham solução negociada para os impasses verificados antes que a 

controvérsia seja submetida à apreciação de terceiros.  

 Apesar da ausência de tratamento legal específico para a negociação entre as 

partes, os próprios instrumentos contratuais têm evoluído no sentido de incorporar 

mecanismos que incentivem que as partes a resolver, internamente, os conflitos.  

 Para isso, além de os contratos ressaltarem o caráter prioritário de soluções 

negociadas,
269

 tais instrumentos têm previsto procedimentos internos de negociação entre 

as partes. Neste sentido, são elencados os documentos e estudos que deverão ser 

apresentados pela parte interessada na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro à 

outra parte e, também, a necessidade de a recusa quanto à proposta apresentada ocorrer de 

forma motivada. Além disso, a fim de que as tratativas não deixem de prosseguir por 

inércia da outra parte, costuma-se estabelecer prazos para a sua manifestação em relação ao 

pedido formulado, sendo, em alguns casos, atribuído efeito ao silêncio.
270
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 André Luiz Bergamaschi, A resolução de conflitos envolvendo a administração pública por meio de 

mecanismos consensuais, 2015, p. 112.  
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 A título ilustrativo, consta, na minuta do Contrato de Concessão referente ao Lote Rodovia dos Calçados 

(Itaporanga – Franca), objeto da Concorrência Internacional nº 05/2016, realizada pela ARTESP, cláusula 

cuja dicção é no seguinte sentido: “as partes deverão envidar os melhores esforços para resolver 

amigavelmente qualquer divergência ou conflito de interesse que venha a surgir em decorrência do presente 

contrato, utilizando-se do princípio da boa-fé, por meio de negociação direta” (subcláusula 51.1). Busca-se, 

com este tipo de cláusula, enaltecer a importância e a aptidão da via negocial para a resolução de conflitos 

relacionados à execução do contrato. 
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 Neste sentido, o Contrato de Concessão Patrocinada referente à exploração dos serviços de transporte de 

passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra, 

celebrado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, em 29 de novembro de 2006, prevê que, nos 

casos de procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pelo poder 
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 Nos casos em que a manutenção da equação econômico-financeira dos contratos 

decorre da aplicação de fórmulas ou índices de reajuste destinados a, única e 

exclusivamente, neutralizar os efeitos da inflação, a solução tende a ocorrer de forma 

simples. Embora, nestes casos, o cálculo dos novos valores possa não ensejar dúvidas e o 

concessionário possua direito subjetivo ao reajuste, na forma prevista contratualmente, é 

necessário que o poder concedente homologue o reajuste (art. 29, V). Nestas situações, a 

via da negociação direta tende a ser suficiente
271

 para que seja promovido o reajuste dos 

valores pactuados e, por conseguinte, mantida a equação econômico-financeira. 

 Por outro lado, nos casos em que a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato dependa da consideração de variáveis cuja identificação envolva 

certo grau de discricionariedade e, também, naquelas situações em que surge a necessidade 

de recomposição do equilíbrio contratual em virtude da materialização de eventos 

supervenientes, a solução, embora possa ocorrer de forma negociada, pode depender do 

                                                                                                                                                                                                  
concedente, caberá à concessionária se manifestar no prazo consignado na comunicação, que não poderá 

ser inferior a 30 (trinta) dias, sendo que, caso esta não se pronuncie dentro deste prazo, “a omissão será 

considerada como concordância em relação ao mérito da proposta do Poder Concedente para recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato” (subcláusula 13.3).  

Disposição semelhante encontra-se prevista na minuta de contrato de concessão administrativa envolvendo 

a modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo real da 

infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de São Paulo, objeto da Concorrência 

Internacional nº 01/SES/2015, segundo o qual, nos casos em que o poder concedente apresentar proposta de 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, “findo o prazo de que trata a subcláusula 24.3 [30 dias] e 

não havendo manifestação da concessionária, será considerada aceita, de imediato, a proposta do Poder 

Concedente” (subcláusula 24.3.2).  
271

 Apesar de, em geral, a aplicação de índices de reajuste voltados a corrigir o valor da tarifa conforme a 

variação da inflação tenda a não ensejar maiores dúvidas, é importante lembrar que, em determinados 

casos, pode o poder concedente se opor à homologação do reajuste. Jacintho Arruda Câmara ilustra, com 

alguns exemplos, esse tipo de situação, sendo possível que, “(...) no momento da homologação do reajuste, 

o poder concedente pondere acerca da conveniência e oportunidade de adotar alguma medida para 

reformular a política tarifária até então aplicável. Nesta linha, se a Administração constatar a impropriedade 

de aumentar o valor da tarifa, muito embora reconheça a necessidade de reajuste da remuneração da 

empresa concessionária, pode vir a tomar outra decisão que não seja aquela prevista ordinariamente no 

contrato (que seria homologar o reajuste). Para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, de 

um lado, e, de outro, atender à decisão política de não aumentar tarifas para os usuários, é possível que o 

poder concedente deixe de homologar o reajuste tarifário, conferindo, como medida de compensação à 

concessionária, oura fonte de receita. Assim, o poder concedente que decidisse não homologar um reajuste 

poderia, em contrapartida, autorizar a exploração de um projeto associado, ou mesmo pagar diretamente à 

concessionária, com recursos orçamentários, o valor correspondente à sua perda com a manutenção da 

tarifa” (Tarifa nas concessões, 2009, p. 181-182).  

De toda forma, como completa o autor, “o reajuste é um direito conferido à concessionária, e que apresenta 

indiscutível impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sendo assim, caso o poder concedente 

atrase ou simplesmente decida não aplicar o índice de reajuste previsto contratualmente, haverá, por 

consequência, a necessidade de revisão do contrato, de modo a que seu equilíbrio econômico-financeiro 

original (que seria mantido com sua atualização periódica) seja preservado” (idem ibidem, p. 182).  
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envolvimento de outros órgãos ou entidades, haja vista a maior chance de existência de 

conflito quanto à melhor solução para o caso concreto.
272

  

 Apesar disso, como demonstro a seguir, o envolvimento de terceiros, em meio à 

resolução de conflitos, pode, em muitos casos, propiciar a obtenção de soluções 

consensuais.  

 

7.1.2. CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO  

 

 A conciliação e a mediação, da mesma forma que a negociação direta, constituem 

mecanismos aptos a propiciar solução consensual para conflitos. Apesar disso, se 

diferenciam da negociação direta por envolverem a participação de um terceiro na 

resolução do conflito.  

 Com a edição do Novo Código de Processo Civil, buscou-se esclarecer as 

diferenças entre o funcionamento da conciliação e da mediação. De acordo com esta lei, 

uma das notas características da conciliação é a sua vocação para viabilizar a 

autocomposição no caso de conflitos “em que não houver vínculo anterior entre as partes” 

(art. 165, § 2º). Diferentemente, a mediação, por seu turno, deverá ser utilizada 

“preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes” (art. 165, § 

3º).  

 Essa diferenciação tem sido assimilada pela doutrina. Como explica André Luis 

Bergamaschi, ao tratar sobre a diferença existente entre conciliação e mediação: 

“Na conciliação, busca-se um consenso entre duas pessoas que não 

mantêm relação permanente, e o acordo que se busca é simples, 

geralmente patrimonial, e permite que ambas sigam em frente. A atuação 

do terceiro é voltada à busca de um arranjo que seja factível e de comum 

interesse. 

Já na mediação, a questão patrimonial não é a única envolvida, e o acordo 

não mira apenas satisfação da questão objetiva, pois o relacionamento das 

partes continuará, o que exigirá do mediador uma imersão maior nas 

raízes do conflito. Deverá conhecer as partes e a dimensão do conflito, 

não bastando encontrar uma faixa de acordo de comum interesse”.
273

 (p. 

119). 
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 Como coloca Thiago Marrara e André Souza, “nas hipóteses de revisão tarifária, não se estará diante de 

situação que comporta um simples ato de homologação do órgão competente. Para efetivá-la, requer-se um 

ato de aprovação, muitas vezes marcado por expressiva carga de discricionariedade, especialmente na 

revisão extraordinária” (Equilíbrio econômico-financeiro e redução tarifária, 2016, p. 308). 
273

 André Luís Bergamaschi, A resolução de conflitos envolvendo a administração pública por meio de 

mecanismos consensuais, 2015, p. 119. 
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 Diante disso, no caso de controvérsias relacionadas a contratos de concessão, 

marcados, em geral, por seu longo prazo e vínculo estreito entre as partes, parece-me que 

deva ser priorizada a utilização da mediação, deixando-se a conciliação para outras 

situações.  

 Com a edição do Novo Código de Processo Civil, foi incentivada a utilização de 

mediação e conciliação pela administração pública para a resolução de conflitos em geral. 

Nos termos do art. 174 desta lei: 

“Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas 

à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: 

I- dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração 

pública;  

II- avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por 

meio de conciliação, no âmbito da administração pública; 

III- promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de 

conduta”.  

 Com o objetivo de disciplinar a autocomposição de conflitos no âmbito da 

administração pública, foi editada a Lei Federal nº 13.140/2015. Esta lei autoriza a criação 

de câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, com competência para, entre outras atividades, “avaliar a 

admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos por meio de composição, no caso de 

controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público” (art. 32, II). Caso haja 

consenso entre as partes, “o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo 

extrajudicial” (art. 32, § 3º). 

 Em vista das divergências e da relevância da matéria, a lei foi expressa quanto à 

possibilidade de as câmaras atuarem no âmbito da “prevenção e resolução de conflitos que 

envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com 

particulares” (art. 32, § 5º). Dessa forma, as críticas à utilização da autocomposição como 

forma de resolução de controvérsias relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro nas 

concessões devem ser superadas, haja vista a expressa autorização legal para que isso 

ocorra.  

 Vale destacar que, embora a Lei Federal nº 13.140/2015 preveja a criação das 

referidas câmaras no capítulo referente à “autocomposição de conflitos em que for parte 

pessoa jurídica de direito público”, não foram explicitados os instrumentos que serão 

manejados, por seus membros, para que seja possível a obtenção de solução consensual. 

Por se tratar de terceiros não diretamente envolvidos no conflito, era de se esperar que a lei 
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dispusesse, com maior clareza, se atuarão na qualidade de conciliadores ou mediadores.
274

 

Apesar disso, a lei, aparentemente, se limitou a reconhecer um papel ‘homologatório’ às 

referidas câmaras (art. 32, II c/c § 3º).  

 Apesar do silêncio da lei e, devido ao disposto no art. 174, caput, do Novo Código 

de Processo Civil – que faz referência à necessidade de tais câmaras se revestirem da 

função de mediar e conciliar –, entendo que, ao instituir referidas câmaras, cada ente 

federado deverá editar regulamentos específicos para disciplinar a forma de atuação de 

seus membros. Para a resolução de controvérsias relacionadas a contratos celebrados com 

a administração pública, entendo que, em vista da sistemática do Novo Código de Processo 

Civil, será adequada a incorporação de previsão de que promoverão a mediação dos 

conflitos.  

 Neste sentido, é interessante notar que a própria Lei Federal nº 13.140/2015 prevê 

que, até que sejam criadas estas câmaras de prevenção e resolução de conflitos, poderão ser 

aplicadas as regras que tratam sobre o procedimento de mediação de conflitos de 

particulares (art. 33).  

 Dessa forma, verifica-se que há um forte incentivo, por parte do legislador, à 

autocomposição de conflitos envolvendo a administração pública e particulares, sobretudo 

no âmbito de controvérsias relacionadas a equilíbrio econômico-financeiro em contratos.   

 

7.1.3. DISPUTE REVIEW BOARD 

 

 O fato de a Lei Geral de Concessões não ter previsto de forma taxativa os 

instrumentos de resolução amigável de conflitos permite que, em concreto, sejam adotados 

diferentes métodos voltados à autocomposição. Por esse motivo, torna-se possível que os 

próprios contratos de concessão prevejam mecanismos adequados às suas particularidades.  

 Neste sentido, a fim de permitir que as partes possam chegar a um consenso, tem 

sido prevista, em alguns casos, a possibilidade de as partes obterem subsídios técnicos, tais 

como pareceres ou recomendações, elaborados por terceiros, capazes de auxiliá-las nas 

discussões. Na prática, isso costuma ser feito por meio (i) da contratação de entidades 

especializadas, (ii) de solicitação ao verificador independente ou à junta ou comitê técnico, 
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 Na realidade, algumas das atribuições das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos se 

confunde com a de verdadeiros árbitros, já que pode, nos termos do art. 32, I, “dirimir conflitos entre 

órgãos e entidades da administração pública”. Esse dispositivo me parece incompatível com a ideia de 

autocomposição, em que se pressupõe a obtenção de solução consensual e, portanto, não adjudicada, para o 

impasse.  
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que já acompanhem a execução do contrato de concessão, (iii) da constituição de comitês 

de mediação ou juntas, comissões ou comitês técnicos, em caráter ad hoc, integrados por 

pessoas indicadas pelas partes, especificamente para analisar a questão. 

 Embora possível, não tem sido comum que se atribua a estes agentes o poder de 

resolver o conflito, mas sim que produzam recomendações ou pareceres não vinculantes 

acerca dos aspectos submetidos à sua apreciação. A partir da análise do documento técnico 

elaborado por tais agentes, as partes poderão ter maiores condições de, entre si, chegarem a 

acordo quanto à solução mais adequada para o impasse, sem que haja a necessidade de 

submeterem o conflito à arbitragem ou à apreciação do Poder Judiciário. 

 A incorporação de previsão contratual quanto à criação de juntas, comissões ou 

comitês competentes para se pronunciarem acerca de conflitos oriundos da gestão 

contratual se inspirou no modelo do dispute board, já largamente utilizado na experiência 

estrangeira. A ideia subjacente a este método é a de que as partes elejam um corpo de 

especialistas capazes de, diante da superveniência de algum conflito, se pronunciar, de 

forma técnica e célere, acerca da melhor solução para o impasse.  

 No plano internacional, diversos organismos internacionais vêm atuando na 

regulamentação dos variados modelos de dispute board. Em meio às entidades que 

editaram manuais ou regulamentos a fim de disciplinar os objetivos, forma, momento de 

constituição e instrumento de atuação do board, assume posição de relevo a iniciativa do 

FIDIC, da ICC  e do Banco Mundial.
275

 

 O regulamento de cada uma destas entidades confere contornos específicos aos 

dispute boards, o que faz com que não haja um modelo unívoco com relação aos poderes e 

ao momento de instituição do board.  

 Em relação à extensão dos poderes atribuídos ao board, cada regulamento prevê 

disposições variadas. Pelo regulamento do ICC, a sua atuação poderá se limitar a emitir 

recomendações não vinculantes (dispute review board) ou proferir decisões vinculantes 

(dispute adjudication board), com o objetivo de pôr termo ao conflito, ou, ainda, misturar 

ambas as atribuições (combined dispute board) (art. 2º, V, c/c arts. 4º e 5º). O Procurement 

of Works do Banco Mundial, por sua vez, estabelece que as decisões do órgão serão 

vinculantes, ao menos até que as partes apresentem acordo ou que uma das partes opte por 

submeter a controvérsia à arbitragem (subcláusula 20.4). Pelos regulamentos do FIDIC, 
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Além destes organismos, outras entidades editaram regulamentos com o objetivo de estabelecer 

normatização específica para o tema, entre elas a UK Institution of Civil Engineers, a Dispute Resolution 

Board Foundation, situada em Seatle, nos Estados Unidos da América, e o Asian Development Bank. 
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por sua vez, é possível a constituição de boards que emitam recomendações não 

vinculantes (dispute review boards) ou, do contrário, vinculantes, colocando termo ao 

conflito (dispute adjudication board).  

 No Brasil, existe controvérsia doutrinária acerca da possibilidade de utilização do 

modelo dos dispute adjudication boards, que emitem decisões vinculantes. Por se tratar de 

um mecanismo de heterocomposição – em que se atribui ao comitê de especialistas o poder 

de decidir sobre o conflito –, a análise sobre a utilização deste modelo de dispute board 

será reservada ao subcapítulo 7.2, sendo maior ênfase dada, neste subcapítulo 7.1, ao 

dispute review board, que emite recomendações não vinculantes, por se tratar de 

instrumento de autocomposição, já que a efetiva solução do conflito dependerá da vontade 

das partes. 

 No tocante à forma de instituição do dispute board, o Regulamento da ICC, em 

vigor desde outubro de 2015, e o Procurement of Works, do Banco Mundial, estabelecem a 

necessidade de o board ser constituído desde a assinatura do contrato, a fim de que possa 

acompanhar, em caráter permanente, a sua execução e, com isso, tenha condições de 

intervir nos casos em que sobrevier alguma divergência entre as partes. Já o Yellow Book e 

o Silver Book, editados pelo FIDIC, preveem a constituição de dispute board em caráter ad 

hoc, ou seja, diante do surgimento de conflitos. O Red Book e o Gold Book do FIDIC, por 

seu turno, preveem a necessidade de constituição de dispute board permanentes, atuantes 

durante todo o período de execução contratual. 

 Existem doutrinadores que encaram com ceticismo a utilização do modelo do 

dispute board ad hoc, constituídos com o objetivo de se pronunciar acerca de conflitos 

concretos no decorrer da execução contratual.
276

 Além disso, outros doutrinadores, talvez 

por entenderem inconveniente a utilização do modelo, sequer tratam sobre a possibilidade 

de instituição destes comitês ad hoc, limitando-se a descrever os dispute boards como 

órgãos atuantes ao longo de toda a execução contratual.
277

 

                                                                 
276

 Como coloca Antônio Luis Pereira de Souza, “Há também os Dispute Boards ad hoc, que são menos 

custosos, mas incomensuravelmente menos eficazes. (...) [O] DB inexiste até que apareça uma disputa, 

quando ele é, então, construído. Assim, neste caso, o DB não poderá prevenir disputas, nem atuar em ‘real 

time’ (em tempo real), ou seja, ele simplesmente não tem os principais atributos, nem a eficácia de um DB, 

e como ele será constituído quando houver uma disputa, ele poderá atrasar significativamente o andamento 

do projeto, uma vez que seus membros não estão familiarizados com o projeto, e as partes podem até já 

estar em posições adversariais, ou pior, pode nem mesmo existir, se uma das partes pode simplesmente 

elidir a sua criação” (Dispute boards. Disponível em: 

<https://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot8844.pdf>, acesso em 10/12/2017, p. 39). 

Em semelhante sentido, cf. Ana Paula Brandão Ribeiro e Isabella Carolina Miranda Rodrigues, Os dispute 

boards no direito brasileiro, 2015, p. 142. 
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 Neste sentido, cf. Arnoldo Wald, A arbitragem contratual e os dispute boards, 2005, p. 5; Rafael 

Carvalho Rezende Oliveira, A arbitragem nos contratos da administração pública e a Lei nº 13.129/2015: 

https://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot8844.pdf
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 Apesar do ceticismo de parte da doutrina à utilização destes comitês técnicos em 

caráter ad hoc, boa parte dos contratos de concessão brasileiros tem adotado este modelo. 

A rigor, em muitos casos, é previsto que tais órgãos, integrados por membros indicados 

pelas partes, serão constituídos, no decorrer da execução do contrato, com o objetivo de se 

pronunciar acerca de controvérsia pontual, suscitada por alguma das partes. Sendo assim, 

diferentemente do que ocorre quando há um dispute board que acompanha a execução do 

contrato desde o seu nascimento,
278

 há casos, no Brasil, em que o contrato prevê que a 

formação do órgão técnico ocorrerá com o objetivo, único e exclusivo, de recomendar a 

solução para uma solução pontual.
279

  

 A escolha entre a utilização do modelo de dispute board permanente ou ad hoc 

deve levar em consideração, a meu ver, as particularidades envolvidas na contratação. Isso 

se deve ao fato de que ambos apresentam vantagens e desvantagens.  

 O modelo do dispute board em caráter ad hoc, se comparado com o dos comitês 

permanentes, apresenta a vantagem de ser menos oneroso, já que o board apenas será 

constituído diante do surgimento de um conflito específico, e de permitir que as partes 

                                                                                                                                                                                                  
novos desafios, 2015, p. 21; Estevam Palazzi Sartal, Patologias em processos de reequilíbrio econômico-

financeiro de concessões: prevenção e reparação, 2016, p. 42-45; Flávio Amaral Garcia, O dispute board e 

os contratos de concessão. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/flavio-amaral-

garcia/o-dispute-board-e-os-contratos-de-concessao. Acesso em 02 de dezembro de 2017.  
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 Na experiência brasileira, há casos em que o contrato se inspirou no modelo clássico dos permanent 

dispute board, como é o caso da concessão patrocinada para a implantação e operação do sistema 

metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, objeto da Concorrência nº 01/2013, promovida pelo Estado da 

Bahia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR. Neste caso, foi prevista a 

constituição de comissão técnica – denominada ‘Comissão de Acompanhamento de Implantação –, com o 

objetivo de atuar desde o início da execução dos trabalhos até a conclusão da fase de implantação da 

infraestrutura, devendo ser chamada a decidir, mediante provocação das partes, no caso de “divergências 

que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos e aos aspectos econômico-financeiros durante a 

implantação do SMSL” (subcláusula 43.1.1 e 43.1.2).  
279

 Esse modelo, em que a constituição da junta, do comitê ou da comissão técnica ocorre em caráter ad hoc, 

foi adotado nos seguintes instrumentos contratuais: (i) subcláusula 53.1.1 do Contrato de Concessão 

Patrocinada de prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros da Linha 6 – Laranja de Metrô 

de São Paulo, objeto da Concorrência Internacional nº 001/2012, celebrado pelo Estado de São Paulo, por 

meio da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM; (ii) cláusula 35 da minuta de contrato 

de concessão administrativa envolvendo a modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e 

controle remoto e em tempo real da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de São 

Paulo, objeto da Concorrência Internacional nº 01/SES/2015, promovida pela Secretaria Municipal de 

Serviços do Município de São Paulo; (iii) subcláusula 49.1.1 do Contrato de Concessão Administrativa para 

prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Belo Horizonte, objeto da Concorrência nº 

005/2016, promovida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Belo Horizonte; 

(iv) cláusula 57ª da minuta de contrato de concessão administrativa relativo à execução de atividades 

relativas à elaboração de projeto, instalação, operação, gestão e manutenção da infraestrutura de 

comunicações, controle e gestão das redes de comunicação do Comando da Aeronáutica – COMAER, 

submetida ao processo de chamamento público, divulgado em 25 de outubro de 2017 (DOU nº 205, seção 

3, p. 16), destinado a verificar o interesse do mercado de seguros e financeiro em estruturar o sistema de 

garantia do projetos. Embora a licitação deste projeto do COMAER não tenha ocorrido, até o presente 

momento, em 17 de novembro de 2017, foi editada a Resolução nº 27/2017, do Conselho do Programa de 

Parcerias de Investimento, aprovando a abertura da licitação e a minuta do edital desta PPP.  

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/flavio-amaral-garcia/o-dispute-board-e-os-contratos-de-concessao
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/flavio-amaral-garcia/o-dispute-board-e-os-contratos-de-concessao
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elejam especialistas na matéria envolvida em cada controvérsia surgida em concreto. 

Apesar disso, também apresenta desvantagens, já que, por não estarem acompanhando a 

execução do contrato desde o seu início, os membros do comitê podem não ter pleno 

conhecimento acerca do histórico das ocorrências e, por conseguinte, o prazo necessário 

para que possam formar sua posição deverá ser mais extenso do que nos casos em que o 

comitê é constituído no início do contrato e acompanha periodicamente sua execução.  

 Sendo assim, parece-me inadequado pretender, vedar, em absoluto, a 

possibilidade de utilização do modelo de dispute board constituído em caráter ad hoc. 

 Na medida em que o tema carece de regulamentação a nível legal,
280

 há amplo 

espaço para a conformação do mecanismo no plano contratual. Inclusive, como já 

mencionado, a Lei Geral de Concessões é expressa ao estabelecer, entre as cláusulas 

essenciais do contrato de concessão, aquelas relativas “ao foro e ao modo amigável de 

solução das divergências contratuais” (art. 23, XV), o que inclui não somente a arbitragem, 

como, também, soluções contratuais que visem à autocomposição. 

  Vale destacar que a atuação dos denominados comitês, comissões ou juntas 

técnicas – inspirado na experiência dos dispute boards – não se confunde com aquela dos 

órgãos incumbidos de promover a mediação. Isso se justifica pelo fato de que, na 

mediação, não cabe ao mediador propor solução ao conflito, mas sim auxiliar os 

interessados a “compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles 

possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 

consensuais que gerem benefícios mútuos” (art. 165, § 3º, do Novo Código de Processo 

Civil). Já os referidos comitês, comissões ou juntas técnicas, por sua vez, deverão, ao 

avaliar as circunstâncias envolvidas no caso, emitir recomendações para a solução do 

conflito, que poderão ter caráter opinativo (hipótese em que atuarão com o objetivo de 

contribuir para a autocomposição entre as partes) ou vinculante (situação em que sua 

atuação se assemelhará à dos instrumentos de heterocomposição).
281
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 Em 22 de agosto de 2017, foi submetido o Projeto de Lei nº 577/2017, de autoria do Vereador Caio 

Miranda Carneiro, à Câmara Municipal de São Paulo, com o objetivo de “autorizar a instalação de Juntas 

de Solução de Conflitos (dispute boards) em contratos de construção celebrados pela prefeitura de São 

Paulo”. A ideia subjacente à proposta é a, de acordo com as Justificativas apresentadas, permitir que a Junta 

seja dotada de dois tipos de poderes, a saber “(i) conceder recomendação não vinculante, auxiliando na 

composição de acordos e (ii) decidir e resolver de maneira vinculante a disputa”. De toda forma, ainda 

quando a Junta detenha poderes para resolver os conflitos, como diferentemente não poderia ser, “a decisão 

não tem caráter de sentença judicial ou arbitral. Pelo contrário, ela pode ser questionada em arbitragem ou 

no judiciário, a depender do foro estabelecido em contrato”. Trata-se de projeto de lei pioneiro no tema, 

cuja aprovação, todavia, até o momento, é incerta.  
281

 Nos casos em que os denominados comitês, comissões ou juntas proferem recomendações vinculantes – 

isto é, verdadeiras decisões acerca dos conflitos – parece-me que a atuação do órgão se aproximará com a 

dos instrumentos de heterocomposição, já que a solução adotada não terá sido obtida de forma consensual 
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 Dessa forma, o dispute board resolution deve ser considerado instrumento 

autônomo de autocomposição, não se confundindo com aqueles voltados à mediação ou à 

conciliação. Nessa linha, o próprio Conselho da Justiça Federal, em meio à I Jornada de 

Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, realizada entre 22 e 23 de agosto de 2016, 

aprovou o enunciado 49, segundo o qual os: “Comitês de Resolução de Disputas (Dispute 

Boards) são métodos de solução consensual de conflito, na forma prevista no § 3º do art. 3º 

do Código de Processo Civil Brasileiro”. 

 Diante disso, a despeito das diferenças existentes entre cada um dos mecanismos, 

fato é: a prática tem evoluído, significativamente, nos últimos anos, no sentido da 

disseminação de instrumentos de autocomposição de conflitos. Contribui para esse 

panorama o fato de a Lei Geral de Concessões ter deixado em aberto a possibilidade de 

incorporação de mecanismos de solução amigável nos contratos e, também, a edição de 

leis pontuais que trazem maior segurança jurídica e conforto aos próprios gestores públicos 

para a adoção de soluções consensuais. 

 Assim, a resolução de impasses relacionados ao equilíbrio econômico-financeiro 

nas concessões poderá envolver expedientes variados que visem à autocomposição. Além 

da negociação direta, poderão as partes se valer da mediação ou do envolvimento de 

comitês, juntas ou comissões técnicas, cuja forma de constituição e atribuições deverá ser 

disciplinada no âmbito dos próprios contratos de concessão. 

 

7.2. INSTRUMENTOS DE HETEROCOMPOSIÇÃO   

 

 Nos casos em que não for possível a resolução de eventuais controvérsias 

relacionadas à manutenção ou à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por 

meio de autocomposição, é possível que as partes se valham de mecanismos de 

heterocomposição. Por meio desta via, atribui-se ao terceiro, não diretamente envolvido no 

conflito, o poder de decidir sobre o conflito.  

 Da mesma forma que ocorreu em relação aos instrumentos de autocomposição, 

com o tempo, também os instrumentos de heterocomposição passaram a ser desenvolvidos 

e aprimorados. Atualmente, ao lado do Poder Judiciário, outras vias passam a ser 

consideradas como alternativas aptas a promover a solução de conflitos envolvendo a 

manutenção ou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio da submissão 

                                                                                                                                                                                                  
pelas partes, mas sim imposta por terceiros. Diante disso, esta hipótese específica será tratada no 

subcapítulo 6.2, em que serão detalhados os instrumentos de heterocomposição. 
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da controvérsia à apreciação de um terceiro, ao qual caberá decidir e, com isso, pôr termo 

ao conflito.  

 Em meio aos mecanismos que passam a ser utilizados com este desiderato, tem 

sido crescente a utilização dos seguintes canais (i) agências reguladoras; (ii) Dispute 

Adjudication Boards; e, por fim, (iii) arbitragem, que serão detalhados ao longo deste 

subcapítulo 7.2. 

  

7.2.1. AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

 Ao longo do subcapítulo 4.1, ressaltei a importância das agências reguladoras no 

âmbito da modificação da forma de compreensão da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro nas concessões. Passo, a partir de agora, a aprofundar esta percepção por meio 

da demonstração da contribuição concedida por estas entidades em meio aos 

procedimentos de manutenção e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos. 

 A profusão de agências reguladoras atuantes sobre atividades cuja titularidade é 

reservada ao Estado se deu, essencialmente, a partir do final da década de 1990. Neste 

período, uma série de transformações no paradigma de atuação do estado brasileiro vinha 

sendo implementada, notadamente no que se refere à crescente procedimentalização da 

atividade administrativa. Em função disso, a lei de regência das agências reguladoras 

criadas passaram a, com frequência, atribuir a estas entidades atribuições específicas para 

dirimir conflitos, na órbita administrativa, ponderando os variados interesses envolvidos, 

ao cabo de um processo administrativo assecuratório do direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

 Nesta linha, a Lei Federal nº 9.427/1996, ao criar a ANEEL, dispôs que caberá à 

agência dirimir conflitos envolvendo os agentes atuantes no setor, e, também, atuar em 

procedimentos relacionados a revisão ou reajuste (arts. 3º, V, e 15, IV c/c § 1º). A Lei 

Federal nº 9.472/1997, que dispõe sobre a ANATEL, estabelece que a entidade deve, entre 

outras atribuições, compor administrativamente conflitos de interesse entre prestadoras de 

serviços de telecomunicações e, também, proceder à revisão das tarifas dos serviços 

prestados no regime público e à homologação de reajustes (art. 19, VII e XVII). Em 

sentido semelhante, a Lei Federal nº 10.233/2001, que instituiu a ANTT e a ANTAQ, 

prevê atribuição destas agências para harmonizar “os objetivos dos usuários, das empresas 

concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, 
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arbitrando conflitos de interesse” (art. 20, II, ‘b’) e, de forma mais específica, coloca-se 

que competirá a tais entidades proceder à “revisão e ao reajuste das tarifas” dos serviços 

prestados (art. 24, VII, e art. 27, VII).  

 Essa sistemática vem sendo reproduzida na legislação de regência de grande parte 

das entidades regulatórias brasileiras e reflete a existência de certo anseio pela instituição 

de entidade que possa atuar de forma técnica, imparcial e célere no contexto da solução de 

divergências relacionadas ao respectivo setor regulado.  

 Na medida em que tais entidades integram a administração pública indireta, suas 

decisões devem decorrer da observância de processo administrativo prévio, assecuratório 

das garantias do contraditório e da ampla defesa. Após a edição da Lei Federal nº 

9.784/1999, que estabeleceu normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da 

administração pública federal (art. 1º),
282

 tornou-se impositiva a observância de regras de 

caráter procedimental e que visam, entre outros objetivos, à proteção dos direitos dos 

administrados. Com isso, ainda que a legislação setorial não estabeleça normas específicas, 

a realização de processo administrativo prévio, que assegure a observância dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa, será obrigatória. 

 A fim de conformar seus procedimentos administrativos às particularidades 

envolvidas em seu respectivo setor, tem sido comum que cada agência reguladora, 

valendo-se do poder normativo a elas conferido pelas suas respectivas leis de regência, 

edite regras específicas destinadas a nortear os processos relacionados ao equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão de seus respectivos setores.  Neste 

sentido, foram editados, entre outros, os seguintes atos normativos: Resolução ANEEL nº 

435/2011; Resolução ANTT nº 3.651/2011; Resolução ANATEL nº 573/2011; Resolução 

ANTAQ nº 3.220/2014; Resolução ANAC nº 355/2015. 

 Além disso, as modelagens contratuais mais recentes têm incorporado previsão 

expressa no sentido de que caberá às respectivas agências reguladoras avaliar eventuais 

pleitos de reequilíbrio e se pronunciar a respeito do tema, prevendo, em determinados 

casos, o procedimento a ser observado.  
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 Embora a Lei Federal nº 9.784/1999 tenha sido editada com o objetivo precípuo de disciplinar o processo 

administrativo no âmbito federal, é reconhecida a sua aplicabilidade na esfera estadual e municipal nos 

casos em que não houver lei específica. Neste sentido, o STJ já se pronunciou, em reiterados julgados, no 

sentido de que “ausente lei local específica, a Lei 9.784/99 pode ser aplicada de forma subsidiária no 

âmbito dos demais Estados-Membros, tendo em vista que se trata de norma que deve nortear toda a 

Administração Pública, servindo de diretriz aos seus demais órgãos. Precedentes do STJ” (REsp nº 

852.493/DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 29/05/2008). 
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 Por meio de tais expedientes, permite-se que as partes obtenham solução mais 

célere e técnica para a resolução de conflitos, por meio de heterocomposição, relacionados 

à manutenção ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de 

concessão. De toda forma, é importante destacar que, em vista do acolhimento do princípio 

da unicidade de jurisdição pela CF/88 (art. 5º, XXXV), as decisões proferidas pelas 

entidades regulatórias não fazem coisa julgada e, por essa razão, caso alguma das partes 

envolvidas no conflito dela discorde, será possível a sua revisão pela via arbitral ou 

judicial. 

 

7.2.2. DISPUTE ADJUDICATION BOARDS 

 

 Um segundo instrumento de heterocomposição que tem sido utilizado de forma 

crescente são os dispute boards. Como já mencionado no subcapítulo 7.1.3, existem 

variadas espécies de dispute boards, sendo, uma delas a do Dispute Adjudication Boards. 

Por meio da instituição deste tipo específico de comitê, submete-se a questão controvertida 

à apreciação dos especialistas, que podem, ou não,
283

 estar acompanhando a execução do 

contrato desde o início da sua execução, a fim de que eles emitam uma decisão para 

solucionar o conflito – o que me permite classificá-lo como um instrumento de 

heterocomposição. 

 Alguns autores entendem incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro a 

utilização do modelo do Dispute Adjudication Board, no qual o comitê emite 

recomendações vinculantes.
284

 A meu ver, as críticas não procedem. Em primeiro, isso se 

deve ao fato de que não há impedimento para que as partes, mediante mútuo acordo, 

conforme previsto contratualmente, optem por se submeter à decisão emanada pelo comitê 
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 Embora em determinados regulamentos internacionais – como é o caso daqueles do ICC e do Banco 

Mundial – não prevejam a possibilidade de dispute boards ad hoc, parece-me equivocado afirmar que estes 

dispute boards com poderes para emitir decisões vinculantes não poderão ser formados em caráter ad hoc. 

Ainda que a conveniência possa ser questionável – haja vista que, do ponto de vista de recursos 

empregados para a resolução do conflito, possa ser mais efetiva a utilização do procedimento arbitral, que 

será detalhado no subcapítulo 7.2.3 a seguir –, parece-me que a possibilidade, em princípio, existe, haja 

vista a inexistência de legislação específica que disponha acerca do tema.   
284

 No entendimento de Gilberto José Vaz e Pedro Augusto Gravatá Nicoli, “[q]uanto aos modelos que 

estabelecem decisões vinculativas dos Dispute Boards, existem dúvidas. Não há, como no caso da 

arbitragem, instrumento legal específico que assegure a obrigatoriedade e juridicidade dessas decisões 

extraestatais. Assim, uma cláusula que estabeleça ser final a decisão de um Dispute Board pode, em tese, 

ser questionada em face dos princípios que regem a Administração Pública”. Diante disso, conclui o autor 

que “o modelo de DB mais adequado ao regime jurídico administrativo dos países da civil law, 

especialmente no contexto latino-americano, seja o de emissão de decisões não vinculativas” (Os dispute 

boards e os contratos administrativos:  são os DBs uma boa solução para disputas sujeitas a normas de 

ordem pública?, 2013, p. 7). 
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de especialistas. Na realidade, a própria Lei Geral de Concessões, seguindo a linha da Lei 

Federal de PPPs, autoriza, expressamente, que o contrato preveja o “emprego de 

mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato”, 

sem limitar os possíveis mecanismos a serem utilizados (art. 23-A). Em segundo, porque o 

fato de o board emitir decisões vinculantes não impede que as partes submetam, em 

segundo momento, a questão à arbitragem ou ao Poder Judiciário, como é reconhecido 

pelos próprios regulamentos internacionais.
285

 Dessa forma, parece-me possível a 

utilização do Dispute Adjudication Board no âmbito dos contratos de concessão 

brasileiros.  

 Embora a utilização desta modalidade de dispute board seja menos comum na 

praxe brasileira, o modelo do dispute adjudication board já foi utilizado. 

 Há precedente brasileiro relevante em que foi aplicado o mecanismo do dispute 

board, valendo-se justamente do formato do dispute adjudication board. Isso ocorreu no 

âmbito da contratação das obras para a construção da Linha 4 – Amarela de Metrô de São 

Paulo, em 2003, pela Companhia do Metropolitano de São Paulo.
286

 Neste caso, a 

execução das obras foi financiada com recursos do Banco Mundial, tendo sido imposta, 

por este organismo internacional, a observância das regras estabelecidas em seu 

Procurement of Works,
287

 que prevê que, nos casos em que for obrigatória a designação de 

dispute boards, tais órgãos deverão proferir decisões acerca das controvérsias submetidas à 

sua apreciação, as quais serão vinculantes para as partes, a menos que, posteriormente, 

cheguem a um acordo ou submetam a questão à arbitragem (subcláusula 20.4).
288
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 Em semelhante sentido, cf. Arnoldo Wald, Dispute resolution boards: evolução recente, 2011, p. 3. 
286

 Neste sentido, cf.: Ana Paula Brandão Ribeiro e Isabella Carolina Miranda Rodrigues, Os dispute boards 

no direito brasileiro, 2015, p. 141. 
287

 Vale lembrar que a eventual derrogação parcial da legislação brasileira aplicável às contratações públicas, 

nestes casos, é expressamente admitida pela Lei Federal nº 8.666/1993, que prevê, em seu art. 42, § 5º, que: 

“Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de 

financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro 

multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições 

decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso 

Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros 

fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que 

também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do 

órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior”.  
288

 De acordo com esta subcláusula 20.4: “Dentro de 84 dias depois do recebimento da comunicação, ou 

dentro de outro prazo proposto pelo Dispute Board e aceito pelas partes, o Dispute Board proferirá sua 

decisão, que deverá ser fundamentada e em referência à sua prolação dos termos desta subclásula. A 

decisão será vinculante para ambas as partes, que deverão cumpri-la imediatamente, a menos e até que seja 

revisada amigavelmente ou por meio de decisão arbitral” (tradução livre. No original: “(...)“Within 84 days 

after receiving such reference, or within such other period as may be proposed by the Dispute Board and 

approved by both Parties, the Dispute Board shall give its decision, which shall be reasoned and shall state 

that it is given under this Sub-Clause. The decision shall be binding on both Parties, who shall promptly 
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 Outro caso em que foi adotado o modelo dos dispute adjudication boards ocorreu 

no âmbito do contrato de concessão patrocinada para a implantação e operação do sistema 

metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, objeto da Concorrência nº 01/2013, promovida 

pelo Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR. 

Este instrumento contratual prevê que “a decisão da comissão de acompanhamento da 

implantação será vinculante para as partes, até que sobrevenha eventual decisão arbitral” 

(subcláusula 43.1.10). 

 Dessa forma, verifica-se que a utilização do modelo de dispute board em que o 

órgão emite decisões vinculantes pode ser utilizado e, mais do que isso, vem sendo 

incorporado em contratos de concessão no Brasil.  

 Trata-se de solução adequada especialmente, na minha visão, para o caso de 

contratos de concessão cuja execução não seja acompanhada por nenhum órgão ou 

entidade regulatória específica. Nestes casos, a previsão contratual quanto à constituição 

deste tipo de comitê técnico permite que a resolução de conflitos surgidos em meio à 

execução dos contratos de concessão ocorra de forma bastante célere e técnica, 

substituindo o papel que, em determinados setores, costuma ser desempenhado pelas 

agências reguladoras. Além disso, em comum, tem-se o fato de que, em ambos os casos – 

em que o dispute adjudication board ou em que o órgão regulador atua –, a decisão não 

fará coisa julgada, permitindo-se que, caso haja irresignação de alguma das partes 

envolvidas no conflito, a controvérsia seja submetida à via arbitral ou judicial. 

 

7.2.3. ARBITRAGEM 

 

 A arbitragem constitui mecanismo de heterocomposição já bastante arraigado no 

direito brasileiro. Disposições normativas esparsas, de tempos longínquos, já previam a 

utilização da via arbitral com o objetivo de pôr termo a conflitos de interesses.
289

 Por meio 

da arbitragem, atribui-se a um terceiro, escolhido consensualmente entre as partes, o poder 

                                                                                                                                                                                                  
give effect to it unless and until it shall be revised in an amicable settlement or an arbitral award (…)”, 

grifos meus). 
289

 Rafael Carvalho Rezende Oliveira, avaliando as diferentes disposições normativas que ampararam, ao 

longo dos anos, a utilização da arbitragem para a resolução de conflitos, constata que: “[a] previsão da 

arbitragem no ordenamento jurídico é antiga, cabendo mencionar, exemplificativamente: Constituição/1824 

(art. 160); Código Comercial/1850; Decreto nº 3.084/1898; Código Civil/1916 (arts. 1.037/1.048); DL 

2.300/1986 (art. 45); Código de Processo Civil/1973 (arts. 1.072/1.102); Constituição/1988 (art. 114, §1º); 

Lei nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem); Código Civil/2002 (arts. 851/853); Código de Processo Civil/2015 

(art. 3º, §1º)” (A arbitragem nos contratos da administração pública e a Lei nº 13.129/2015: novos 

desafios, p. 60). 
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de julgar o conflito, sendo a sua decisão de observância obrigatória pelas partes, que não 

poderão, posteriormente, revisá-la por meio de recurso à via judicial.
290

 

 A utilização da arbitragem pode se mostrar bastante vantajosa para a resolução de 

casos complexos pelo fato de que, diferentemente do que geralmente ocorre quando a 

contenda é submetida ao Poder Judiciário, permite-se que o conflito seja julgado de forma 

mais técnica, uma vez que as partes indicarão, mediante mútuo acordo, árbitros com 

notória especialização na área envolvida em discussão, a fim de que possam proferir 

decisão que se mostre mais adequada à resolução do conflito. Além disso, permite-se, com 

isso, que a decisão seja efetivada de forma mais célere, haja vista que apenas se faz 

possível a interposição de recurso em face da decisão arbitral em hipóteses bastante 

pontuais.
291

  

 Por se tratar de instrumento de heterocomposição bastante antigo, o debate acerca 

da possibilidade de utilização da arbitragem pela Administração Pública não é recente e, 

desde cedo, suscitou controvérsias. Basicamente, os argumentos contrários à sua utilização 

giravam em torno, nos dizeres de Thiago Luís Sombra, de “três mitos dogmáticos: (i) a 

inafastabilidade do controle jurisdicional ou reserva de jurisdição; (ii) o princípio da 

legalidade administrativa; e (iii) a indisponibilidade/supremacia do interesse público”.
292

 

 A controvérsia relativa à eventual violação do princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional gira em torno da ideia de que, na medida em que a Constituição 

Federal assegura que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
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 Como explica Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho, “O juízo arbitral, ou arbitragem, 

consiste no julgamento do litígio por pessoa escolhida consensualmente pelas partes (o árbitro), mediante 

trâmites bastante simplificados e menor apego a parâmetros legais rígidos (o possível julgamento por 

equidade (...)). Exclui-se esse meio quanto a direitos não disponíveis (...), justamente porque resulta de uma 

convenção entre as partes (...), com renúncia à jurisdição estatal – e o julgamento não feito por um juiz 

estatal, mas por árbitro, cidadão privado” (Teoria geral do novo processo civil, 2017, p. 32) 
291

 Outra vantagem frequentemente apontada é a de que a via arbitral é mais célere do que a judicial, pelo fato 

de que há flexibilidade procedimental, já que Lei de Arbitragem admite que as partes definam o 

procedimento a ser observado e o prazo para que a sentença arbitral seja proferida (arts. 21 e 23). Embora 

efetivamente isso possa constituir uma vantagem, entendo que, com a edição do Novo Código de Processo 

Civil, essa característica deixou de constituir uma particularidade da arbitragem se comparada com o 

processo judicial. 

Isso se deve ao fato de que o Novo Código de Processo Civil admitiu, expressamente, a possibilidade de 

flexibilização das regras processuais desta lei. Nos termos do art. 190, “versando o processo sobre direitos 

que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento 

para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo”. Além de mudanças no procedimento, torna-se possível, até 

mesmo, a definição de “calendário para a prática dos atos processuais” (art. 191).  

Talvez seja cedo demais para afirmar se estas disposições legais permitirão, efetivamente, uma mudança de 

paradigma na tramitação dos processos judiciais. De toda forma, parece-me que a iniciativa do legislador 

deve ser elogiada e pode ser especialmente benéfica para a resolução de conflitos oriundos de negócios 

jurídicos complexos e de longo prazo, como é o caso, via de regra, dos contratos de concessão. 
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 Thiago Luís Sombra, Mitos, crenças e a mudança de paradigma da arbitragem com a Administração 

Pública, 2017, p. 60.  
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a direito” (art. 5, XXXV), haveria uma espécie de monopólio da jurisdição estatal para 

proferir decisões com caráter de definitividade. Tal circunstância tornaria inconstitucional 

a utilização da via arbitral. Apesar desse entendimento, o STF, pacificou a controvérsia ao 

julgar recurso interposto em processo de homologação de sentença estrangeira, tendo 

considerado que a utilização da via arbitral não viola o art. 5º, XXV, da CF/88, já que, 

como a arbitragem apenas pode ser utilizada para o julgamento de questões relacionadas a 

direitos disponíveis, é plenamente possível que as partes renunciem à utilização da via 

judicial (SE nº 5.206-Espanha, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.12.2001). 

 A crítica relacionada à eventual ofensa ao princípio da legalidade administrativa 

parte da premissa de que, como o art. 37, caput, da CF/88, submete a atuação dos órgãos e 

entidades da Administração Pública à legalidade, apenas seria possível a utilização da 

arbitragem caso houvesse previsão legal expressa. Essa crítica, contudo, mostra-se 

superada. Isso se deve ao fato de que, além da Lei de Arbitragem, que acabou por 

regulamentar a utilização da arbitragem para conflitos em geral, inúmeras leis específicas 

foram editadas, ao longo dos anos, com o objetivo de autorizar, de forma expressa, a 

submissão de controvérsias envolvendo a administração pública à arbitragem. Neste 

sentido, vale rememorar, a título exemplificativo, o disposto no art. 43, X, da Lei Federal 

nº 9.478/1997, no art. 11, III, da Lei Federal de PPPs, no art. 23-A da Lei Geral e 

Concessões (conforme alterada pela Lei Federal nº 11.196/2005), no art. 35, XVI, da Lei 

Federal nº 10.233/2001 e, mais recentemente, no art. 1º, § 1º, da Lei de Arbitragem, que, 

devido à alteração promovida pela Lei Federal nº 13.129/2015, passou a prever, 

expressamente, que “a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da 

arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 

 Por fim, o terceiro argumento usualmente apontado pela doutrina contrária à 

submissão de conflitos envolvendo a administração pública à arbitragem encontra-se 

calcado na tese de que a utilização desta via ofende o princípio da indisponibilidade e da 

supremacia do interesse público. Os defensores dessa corrente “sustentavam que a 

Administração não poderia se submeter à arbitragem porque a ela não é dado transigir 

sobre o interesse público”, como explica Thiago Luís Sombra.
293

 Trata-se de crítica 

semelhante àquela desferida, por alguns, à utilização de mecanismos de autocomposição 

pela Administração Pública, como já referido ao longo do subcapítulo 7.1.  

 Além de a existência de o princípio da supremacia e da indisponibilidade do 

interesse público poder ser contestada, parece-me que, no caso da arbitragem, a própria Lei 
                                                                 
293

 Idem ibidem, p. 61. 
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de Arbitragem estabelece os limites para que esta via possa ser utilizada. Isso se deve ao 

fato de que apenas será possível submeter à arbitragem litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. Sendo assim, embora a arbitragem não possa ser utilizada para 

solucionar todo e qualquer conflito do qual seja parte a Administração Pública – já que não 

poderá apreciar questões que envolvam direitos indisponíveis –, parece-me equivocada a 

tese da absoluta impossibilidade de utilização da via arbitral pelos diferentes entes 

federados. 

 Exposto este breve panorama, conclui-se que é plenamente possível que a 

Administração Pública se valha da arbitragem para resolver, em caráter definitivo, 

conflitos que surjam em meio à execução de contratos de concessão. Isso apenas não 

poderá ocorrer em relação aos litígios que envolvam direitos indisponíveis das partes.  

 Parece-me evidente que controvérsias relacionadas à garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão possam ser submetidas à arbitragem, 

uma vez que envolvem direito patrimonial disponível.  

 Valendo-me da tradicional distinção entre atos de império e de atos de gestão, 

pode-se concluir que estaria imiscuído no campo dos direitos indisponíveis, nas relações 

jurídicas travadas com a Administração Pública os atos de império, isto é, as prerrogativas 

atribuídas por lei aos órgãos e entidades dela integrantes, que não podem ser 

transacionadas. Já as controvérsias relacionadas a atos de gestão, que podem ser 

contratualizados e, logo, negociadas, devem ser consideradas direitos patrimoniais 

disponíveis para fins de utilização da via arbitral.
294

 É justamente nesta última categoria 

que se enquadra a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Neste sentido, são 

pertinentes as colocações de Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, que, tratando 

especificamente sobre a utilização da arbitragem em contratos de concessão, explicam: 

“Ninguém discute que a prestação de serviços públicos pode ser objeto de 

delegação a particulares, o que se faz mediante contratação. Logo, os 

direitos oriundos da exploração do referido serviço por terceiros são, 

indiscutivelmente, passíveis de negociação. Preços, condições de 

pagamento, cronograma de investimento, financiamentos, enfim, tudo o 

que estiver relacionado à exploração econômica do serviço pode ser 

objeto de contratação e, nesta condição, ter seus conflitos dirimidos por 

arbitragem, se as partes assim pactuarem.  
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 Neste sentido, Thiago Luís Sombra conclui, acertadamente, que “[n]o contrato administrativo, por 

exemplo, as cláusulas que objetivam o equilíbrio econômico-financeiro podem ser configuradas como 

direitos patrimoniais disponíveis da Administração e, por conseguinte, sujeitarem-se à arbitragem. São 

cláusulas atinentes a atos de gestão do Poder Público, ao contrário das cláusulas exorbitantes que 

contemplam atos de império ou potestade” (Mitos, crenças e a mudança de paradigma da arbitragem com 

a Administração Pública, p. 64). 
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As condições de exploração são objeto de negociação desde um primeiro 

momento, quando o Poder Concedente delega o serviço do qual é titular 

para ser explorado por terceiros. As condições econômicas de prestação 

do serviço são determinadas contratualmente entre o Poder Concedente e 

as empresas. Depois, no relacionamento de tais empresas com outros 

agentes do mercado, mais uma vez, o que se tem é a livre disposição 

sobre condições econômicas. Nesses casos, não há qualquer tratativa 

sobre questões de império, ou seja, sobre temas insuscetíveis de 

negociação. As partes envolvidas definem, fazendo uso de seu respectivo 

poder de autotutela, quais as condições econômicas do relacionamento. A 

duração do contrato, a remuneração do contratado e as condições de 

pagamento, multas pecuniárias e, se assim dispuserem, a sujeição do 

contrato à arbitragem são exemplos de temas que, embora digam respeito 

à prestação de um serviço público, podem ser perfeitamente objeto de 

negociação entre as partes envolvidas. Trata-se do que, na terminologia 

empregada na Lei de Arbitragem, é denominado de direito disponível, 

isto é, direito negociável, passível de estipulação em contrato e, 

consequentemente, de ser objeto de procedimento arbitral”.
295

 

 Embora, a meu ver, o panorama legislativo atual também forneça sólidos 

elementos capazes de corroborar esse entendimento, é importante ressaltar que o tema já 

foi alvo de controvérsias. Em 2012, o TCU, ao analisar a regularidade do processo de 

outorga relativo à concessão do trecho da rodovia BR-101/ES/BA, reputou irregular a 

cláusula inserida na minuta do contrato de concessão que admitia a utilização da via 

arbitral para resolver controvérsias relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro, tendo 

determinado, nesta ocasião, à ANTT, que inserisse na minuta do contrato de concessão 

proveniente do Edital nº 001/2011 disposição no sentido da “inaplicabilidade da arbitragem 

para resolução de divergências relativas às questões econômico-financeiras do contrato de 

concessão, haja vista o que dispõe o art. 24, inciso VII, da Lei Federal nº 10.233/2001”.
296-

297
 

 Neste julgado, considerou-se que, na medida em que a ANTT dispõe de 

competência legal para “proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços prestados, 
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 Carlos Ari Sundfeld; Jacintho Arruda Câmara, O cabimento da arbitragem nos contratos administrativos, 

p. 125. 
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 Item 9.2.1 do Acórdão nº 2.573/2012-Plenário, rel. Min. Raimundo Carreiro, j. 26.09.2012. 
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 Em seu voto, colocou o rel. Min. Raimundo Carreiro: “Outra falha que verifico diz respeito ao item 35.1.1 

da minuta de contrato do edital em análise, que pretende garantir a arbitragem como solução de toda e 

qualquer controvérsia e/ou disputa entre as partes oriunda ou relacionada ao contrato de concessão. Dessa 

forma, parece-me ser deveras extenso o rol das possibilidades que poderão ensejar a arbitragem, inclusive 

as questões econômico-financeiras. Tanto é que o item 19.2.2 da minuta contratual impõe ao poder 

concedente a responsabilidade por ‘decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite 

a Concessionária de cobrar a Tarifa de Pedágio ou de reajustá-la de acordo com o estabelecido no 

Contrato, exceto nos casos em que a Concessionária houver dado causa a tal decisão’. Sendo assim, julgo 

que os termos do item 35.1.1 contraria a competência da ANTT expressa nos arts. 20, inciso II, alínea “b”, 

e 24, inciso VII, da Lei nº 10.233/2001”. 
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segundo as disposições contratuais” (art. 24, VII), não seria possível a submissão de 

controvérsias relacionadas à efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos à arbitragem. Apesar disso, não me parece que esse entendimento deva 

prevalecer.  

 Em primeiro, isso se deve ao fato de que, ainda que haja entidade regulatória 

competente para atuar no âmbito da revisão ou reajuste de contratos de concessão, a 

existência de decisão na via administrativa não impede que a questão, em momento 

posterior, seja submetida à arbitragem, caso alguma das partes não concorde com a decisão 

proferida pela agência reguladora. Isso se deve ao fato de que as decisões administrativas 

não transitam em julgado. Sendo assim, se é possível sua revisão pelo Poder Judiciário, 

não há razão para que se proíba que a arbitragem seja utilizada com este mesmo desiderato.  

 Em segundo, isso se justifica pelo fato de que a evolução recente da legislação 

tem sinalizado que as controvérsias relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro 

devem ser enquadradas no conceito de direitos patrimoniais disponíveis – o que se espera 

que, gradativamente, permita a revisão do posicionamento de órgãos de controle e da parte 

da doutrina que, ainda hoje, encara com ceticismo a utilização da arbitragem. 

 Com a edição da Lei Federal nº 13.140/2015, que disciplina a autocomposição de 

conflitos no âmbito da administração pública, foi expressamente prevista a possibilidade de 

autocomposição para “a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-

financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares” (art. 32, § 5º). Ou 

seja, a própria legislação reconhece que a Administração Pública ou os concessionários 

poderão transacionar direitos relacionados à efetivação da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro, o que apenas se figura possível pelo fato de que não estão 

envolvidos, nestes casos, direitos indisponíveis.  

 Além disso, mais recentemente, com a conversão da Medida Provisória nº 

752/2016 na Lei Federal nº 13.448/2017, foi prevista a possibilidade de utilização da 

arbitragem nos contratos de concessão celebrados nos setores de que trata a lei – 

rodoviário, ferroviário e aeroportuário –, para dirimir controvérsias relacionadas a direitos 

patrimoniais disponíveis, sendo consideradas como tais, nos termos do art. 31, § 4º, I, “as 

questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos”. 

Embora a aplicação desta lei esteja restrita às parcerias constituídas em setores específicos, 

parece-me plenamente possível que o detalhamento conferido por esta lei para que seja 

utilizada a via arbitral seja estendido, por analogia, para contratos de concessão celebrados 

em outros setores.  
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 Diante disso, verifica-se que a legislação evoluiu, ao longo dos anos, com o 

objetivo de dissipar as dúvidas existentes acerca da possibilidade de utilização da via 

arbitral para dirimir conflitos envolvendo a Administração Pública. Recentemente, em 

função de certa resistência oferecida por parte da doutrina e, sobretudo, de órgãos de 

controle, tem havido esforço legislativo no sentido de esclarecer que as controvérsias 

relacionadas à efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro em contratos de 

concessão envolvem direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, também podem ser 

dirimidas por meio da via arbitral. Tal panorama evolutivo, a meu ver, tende a contribuir 

para que seja possível, de uma vez por todas, solapar as divergências, calcadas em 

argumentos meramente retóricos, que impedem, por vezes, a utilização deste instrumento 

de heterocomposição, que muito tem a contribuir para a resolução de conflitos nestes 

contratos.  

 

7.3. CAUTELAS NOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO OU À RECOMPOSIÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 Analisados os instrumentos de auto e de heterocomposição que poderão, em 

concreto, ser utilizados no âmbito da manutenção ou da recomposição do equilíbrio 

contratual, constata-se que são variadas as vias que se colocam à disposição das partes. 

Apesar da pluralidade de instrumentos que poderão ser manejados, cada qual com 

particularidades específicas, parece-me necessário colocar em destaque 3 (três) cautelas 

específicas que deverão ser observadas. 

 A primeira cautela deriva do reconhecimento de que, nos casos em que forem 

manejados instrumentos de autocomposição para a resolução dos conflitos, é possível que, 

do acordo, resulte uma nova equação econômico-financeira. Embora a garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro assegure às partes o direito de fazer valer seu direito ao 

restabelecimento do equilíbrio anterior, inclusive mediante o acesso à via judicial, é 

plenamente possível que as partes se valham de instrumentos de autocomposição para 

resolver conflitos relacionados à efetivação desta garantia. Assim, nos casos em que as 

partes optarem pela via consensual e, disso, resultar a transação, a submissão ou a renúncia 

de direitos de uma das partes em favor da outra, é possível que a relação original entre 

encargos e vantagens seja modificada. Desse modo, ainda que o acordo não seja apto a 

restaurar, do ponto de vista econômico e, também, financeiro, o equilíbrio original do 
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contrato, haverá a presunção de que o equilíbrio foi recomposto, ainda que assentado em 

novas bases, que passarão a ser consideradas dali em diante.  

 A segunda cautela é a de que, a depender da via procedimental utilizada e, 

também, do mecanismo que se pretender utilizar com o objetivo de promover o 

restabelecimento do equilíbrio contratual, será necessário franquear a possibilidade de 

participação popular no procedimento.  

 Isso se deve ao fato de que o contrato de concessão de serviços públicos 

formaliza, nos dizeres de Marçal Justen Filho, relação jurídica trilateral, já que envolve 

não somente Estado e concessionário, como também – e principalmente – os usuários do 

serviço.
298

 Tamanha é a relevância do papel dos usuários que a própria Lei Geral de 

Concessões dedicou capítulo específico para disciplinar seus direitos e obrigações (arts. 7º 

e 7º-A), além de ter previsto ser essencial que os contratos de concessão contenham 

cláusulas relativas “aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do 

serviço” (art. 23, VI). Por essa razão, é necessário reconhecer a existência de interesse dos 

usuários na resolução de controvérsias relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio 

contratual nos casos em que seus direitos puderem ser afetados.
299

  

 A depender da via procedimental a ser utilizada, em concreto, para a resolução do 

conflito, é possível que diferentes expedientes sejam manejados para possibilitar a 

participação dos usuários – por meio, por exemplo, de entidades representativas dos seus 

interesses – na resolução do conflito. 

 Nos casos em que a apreciação do conflito ocorrer na via administrativa, é 

possível que a participação dos usuários ocorra no âmbito de audiências ou consultas 

públicas, promovidas no curso do processo administrativo destinado à resolução do 

conflito. A Lei Federal de Processo Administrativo prevê que “quando a matéria do 

processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante 
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  Tratando sobre a necessidade de envolvimento da sociedade civil na gestão de contratos de concessão, 

Marçal Justen Filho pontua que: “(...) a concepção de um Estado Democrático exclui a visão de que o 

‘poder concedente’ corresponderia a uma manifestação meramente formal da organização burocrática 

estatal. A concessão da prestação do serviço público pressupõe atuação conjunta e conjugada do Estado e 

da Sociedade Civil. (...) Somente se pode obter a integral e satisfatória operacionalização da concessão a 

partir do reconhecimento de que a comunidade e, em especial, os usuários do serviço não são terceiros à 

relação jurídica. Adota-se a concepção de que a concessão se configura como uma relação jurídica 

trilateral, em que um dos pólos é ocupado por instituições representativas da comunidade” (Teoria geral 

das concessões de serviço público, 2003, p. 61). 
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 Parece-me que isso tenderá a ocorrer, a título exemplificativo, nos casos em que, para restabelecer o 

equilíbrio original do contrato, o poder concedente ou o concessionário pretenderem adotar como medida 

voltada ao reequilíbrio a majoração das tarifas praticadas pelos usuários ou, então, a modificação dos 

parâmetros de qualidade e de atualidade dos serviços ou equipamentos empregados na prestação dos 

serviços.  
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despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes 

da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada” (art. 31). A 

legislação aplicável a determinados setores ocupou-se de estabelecer disposições 

semelhantes.
300

 Neste sentido, a Lei Federal nº 9.427/1996, que disciplina o funcionamento 

da ANEEL, prevê que “o processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes 

econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, 

quando possível, por via administrativa, será precedido de audiência pública convocada 

pela ANEEL” (art. 4º, § 3º). De maneira semelhante, a Lei Federal nº 10.233/2001, que 

instituiu a ANTAQ e a ANTT, prevê que as “decisões da Diretoria para resolução de 

pendências que afetem os direitos de agentes econômicos ou de usuários de serviços de 

transporte serão precedidas de audiência pública” (art. 68). A despeito da existência de 

disposição na legislação setorial específica, a Lei Federal de Processo Administrativo 

confere fundamento legal genérico capaz de impor que, no âmbito de processos 

administrativos, seja permitida a participação de eventuais interessados no conflito, tais 

como os utentes dos serviços. 

 Já na hipótese de a controvérsia ser submetida à apreciação judicial, é possível 

que sejam utilizados expedientes previstos no Novo Código de Processo Civil. Entre eles, 

inclui-se o instituto da assistência litisconsorcial, por meio da qual permite-se que o 

terceiro juridicamente interessado – usuários ou entidades representativas dos seus 

interesses – intervenha no processo para assistir alguma das partes sempre que a sentença 

influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido (art. 124). Caso nenhum 

usuário ou entidade tenha manifestado interesse em intervir no processo, é possível, ainda, 

que o juiz ou o relator, considerando a repercussão social da controvérsia, de ofício ou a 

requerimento das partes, admita a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou 

entidade especializada, com representatividade adequada, para intervir na qualidade de 

amicus curiae (art. 138). 

 Por fim, a terceira cautela diz respeito à desnecessidade de prévio exaurimento na 

via administrativa para que as partes possam se valer da via judicial para a resolução da 

controvérsia. Ao longo deste capítulo, busquei demonstrar que são variados os veículos 

que poderão ser utilizados pelas partes para resolverem conflitos relacionados à 

manutenção ou à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões. A 

                                                                 
300

 Neste sentido, cf. Leticia Oliveira Lins de Alencar, Participação popular na elaboração de atos 

normativos por Agências Reguladoras federais: uma análise da experiência acumulada nos últimos 20 

anos, 2017. 
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despeito de serem muitas as vias, não me parece que seja imprescindível o exaurimento de 

cada uma delas antes que as partes possam submeter o conflito à via judicial – cujas 

decisões geram efeito de coisa julgada. À luz da jurisprudência consolidada pelo STF para 

caso cujo pano de fundo envolvia questão semelhante, bastaria que o interessado 

comprovasse o (i) prévio requerimento na via administrativa e o (ii) posterior 

indeferimento ou silêncio do órgão ou entidade julgadora após o decurso do prazo previsto, 

no contrato ou na regulamentação aplicável, para a sua manifestação.
301

 Estes requisitos 

poderão ser dispensados nos casos em que o entendimento do órgão ou entidade 

administrativa for manifestamente contrário à pretensão aduzida em concreto. Observadas 

estas condicionantes, estaria configurado o interesse de agir do concessionário para 

pleitear, judicialmente, a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
301

 Em sede de repercussão geral, o STF, analisando controvérsia relacionada às condicionantes impostas ao 

acesso à jurisdição estatal para resolver conflitos de natureza previdenciária (concessão de benefícios), 

firmou entendimento no seguinte sentido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da CF/88. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 

a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS ou se excedido o prazo legal para sua análise 

(45 dias). É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com 

exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve 

prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado” (RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03/09/2014). 

Embora a situação retratada no julgado verse sobre a concessão de benefícios previdenciários, o STF tem 

aplicado o mesmo entendimento para casos em que não haja absoluta identidade fática (neste sentido, cf: 

RE 814.818/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/11/2017). Dessa forma, parece-me possível utilizá-

lo como parâmetro para as situações envolvendo a submissão de pleitos de reequilíbrio à jurisdição estatal.  
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CAPÍTULO 8. MECANISMOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E À 

RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 

 Tradicionalmente, pouca importância foi dada, pela doutrina, aos mecanismos 

passíveis de serem utilizados com o objetivo de manter ou restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro nas concessões. A maior preocupação dos teóricos costumava ser 

com a elucidação dos eventos capazes de autorizar a instalação de pleitos de reequilíbrio 

por parte dos concessionários. Sendo assim, discorria-se amplamente sobre as 

consequências de eventuais alterações unilaterais e da ocorrência de eventos 

supervenientes enquadráveis nos conceitos de fato do príncipe, fato da administração e 

teoria da imprevisão. A forma pela qual o equilíbrio econômico-financeiro, uma vez 

abalado, poderia ser restaurado, contudo, passava ao largo das preocupações doutrinárias. 

 Ao tratar sobre possíveis mecanismos a serem manejados com o objetivo de 

reequilibrar contratos, mencionava-se, en passant, a possibilidade de modificação do valor 

das tarifas ou de pagamento de indenização ao concessionário. Como exemplo, Caio 

Tácito, em tese sobre o equilíbrio econômico-financeiro nas concessões, limitou-se a 

prever, em uma passagem pontual, que, nos casos de alteração unilateral, caberá ao Estado, 

“compensar, mediante revisão da tarifa ou sob forma de contribuição financeira direta, o 

abalo da parte econômica da concessão”.
302

 Essa premissa foi tomada pelas Constituições 

brasileiras pretéritas, tais como as de 1934,
303

 1937,
304

 1946
305

 e 1967,
306

 que 

pressupunham que seria por meio das tarifas que o equilíbrio econômico-financeiro 

poderia ser mantido ou restabelecido. 

 Tratava-se de visão, em grande medida, atrelada à concepção segundo a qual a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro apenas buscaria favorecer os interesses do 

                                                                 
302

 Caio Tácito, O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público, 1997, p. 254. 
303

 “Art 137 - A lei federal regulará a fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços explorados por 

concessão, ou delegação, para que, no interesse coletivo, os lucros dos concessionários, ou delegados, não 

excedam a justa retribuição do capital, que lhes permita atender normalmente às necessidades públicas de 

expansão e melhoramento desses serviços” (grifos meus).  
304

 “Art 147 - A lei federal regulará a fiscalização e revisão das tarifas dos serviços públicos explorados por 

concessão para que, no interesse coletivo, delas retire o capital uma retribuição justa ou adequada e sejam 

atendidas convenientemente as exigências de expansão e melhoramento dos serviços” (grifos meus). 
305

 “Art 151. (...) Parágrafo único - Será determinada a fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços 

explorados por concessão, a fim de que os lucros dos concessionários, não excedendo a justa remuneração 

do capital, lhes permitam atender as necessidades de melhoramentos e expansão desses serviços. (...)” 

(grifos meus). 
306

 “Art. 167 - A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos (...), 

estabelecendo: (...) II - tarifas que permitam a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão 

dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato;” (grifos meus). 
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concessionário e, talvez por isso, não houvesse maior esforço na concepção de medidas 

que pudessem ser menos gravosas aos interesses dos usuários dos serviços concedidos. 

 Embora essa tradição não tenha sido repetida pela Constituição Federal – que, ao 

tratar sobre as concessões de serviços públicos, limita-se a prever que a lei disporá sobre a 

política tarifária, sendo silente quanto à vocação da tarifa para manter ou restabelecer o 

equilíbrio contratual –, a solução conferida pelo legislador ao editar a Lei Geral de 

Concessões também foi simplista. Valendo-se da praxe instaurada pelas constituições 

precedentes, a lei presume que o equilíbrio contratual deve ser mantido ou restabelecido 

por meio do reajuste ou revisão das tarifas.
307

 Não por outro motivo, o tratamento por ela 

dispensado à garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões está inserido no 

Capítulo 4, que trata sobre “Política Tarifária” – tamanho o apego à ideia de que haveria 

forte relação entre a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro e o regime 

tarifário.
308

 

 Diante disso, da análise da Lei Geral de Concessões, depreende-se que o 

mecanismo, por excelência, vocacionado a promover o reequilíbrio de contratos de 

concessão é o reajuste ou a revisão das tarifas.  

 Apesar disso, uma leitura assídua desta lei permite concluir que nem sempre a 

modificação do valor da tarifa será o mecanismo mais adequado para garantir a 

manutenção ou o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões. 

Isso porque, em função da relevância da prestação de serviços públicos para os usuários, o 

legislador preocupou-se em consagrar, a nível legal, o princípio da modicidade tarifária 

(art. 6º, § 1º). Assim, nos casos em que a alteração do valor das tarifas tiver o potencial de 

obstaculizar ou tornar excessivamente onerosa a fruição dos serviços pelos usuários, este 

                                                                 
307

 O reajuste das tarifas é previsto nos arts. 18 e 23, que estabelecem, respectivamente, que o edital e o 

contrato de concessão devem dispor sobre os critérios e procedimentos de reajuste. Já a revisão tarifária, 

além de prevista nestes artigos que tratam sobre o reajuste, é citada como mecanismo de reequilíbrio em 

diferentes passagens da Lei Geral de Concessões. Nos termos do art. 9º, § 2º, “os contratos poderão prever 

mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro”. De forma 

semelhante, o art. 9º, § 3º, dispõe que: “ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou 

extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado 

seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso” (grifos meus). 
308

 Embora a Lei Geral de Concessões, em sua estrutura, acolha essa visão, a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro não se subsume ao mero regime tarifário. Trata-se de algo muito mais amplo. A 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro, como já exposto ao longo da Dissertação, tutela todo o plexo 

de encargos e vantagens envolvidos na relação concessória, não limitados apenas à remuneração oriunda da 

cobrança de tarifas – a qual, inclusive, em muitos casos, sequer constitui a única forma de remuneração do 

concessionário. Sendo assim, a estruturação do tema feita pelo legislador, na Lei Geral de Concessões, 

parece-me não ter sido a mais adequada, já que faz presumir que a garantia do equilíbrio econômico-

financeiro nas concessões seria matéria atinente à política tarifária – o que, contudo, não ocorre e é 

incompatível com as próprias finalidades e enquadramento do instituto na teoria geral dos contratos. 
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mecanismo poderá ser deixado de lado para que outros sejam aplicados.
309-310

 Note-se que, 

em muitos casos, a tarifa se prestará a efetivar algum tipo de política pública específica, o 

que pode, em concreto, impedir que, diante de qualquer desequilíbrio contratual, este 

mecanismo seja empregado para restabelecê-lo.
311

 Nestas hipóteses, figura-se possível o 

emprego de outros mecanismos para a manutenção ou para o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro anterior. 

 Na prática, são inúmeros os mecanismos que podem ser utilizados para que o 

reequilíbrio seja mantido ou restaurado. Isso se faz possível justamente em função da 

complexidade envolvida na própria conformação da equação econômico-financeira. Como 

já dito em meio ao subcapítulo 5.1, a equação econômico-financeira é formada por 

variados elementos. Além das receitas tarifarias a serem percebidas pelo concessionário, 

compõem tal equação todos os fatores absorvidos pelo contrato e que poderão repercutir 

nas receitas (tarifárias ou não) e despesas incorridas em sua execução. Sendo assim, 

também integram a equação econômico-financeira as obrigações assumidas por cada uma 

das partes, o prazo contratual, a alocação de riscos, eventuais receitas não tarifárias, entre 

outros elementos. 

 Se a formação da equação econômico-financeira, considerada para a definição do 

equilíbrio contratual, decorre de elementos plurais, também a sua manutenção ou 

recomposição, nos casos em que desbalanceada, poderá ocorrer mediante o emprego de 

mecanismos variados – e, portanto, não somente por meio do reajuste ou de revisões 

                                                                 
309

 Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, embora reconheçam a importância da revisão tarifária 

como mecanismo para promover o reequilíbrio de tais contratos, haja vista que se trata, “do ponto de vista 

da justiça distributiva e da eficiência na alocação de recursos, o melhor mecanismo”, consideram que 

“muitas vezes, entretanto, a capacidade de pagamento dos usuários do serviço estabelece limite para o 

aumento de tarifa. O repasse do preço do serviço para a tarifa criaria ineficiência econômica pela 

subutilização do serviço” (Comentários à Lei de PPP – Parceria Público-Privada: fundamentos 

econômico-jurídicos, 2010, p. 131).  
310

 Em sentido semelhante, Egon Bockmann Moreira pontua que “[a] revisão tarifária é escolha prática 

(talvez a mais fácil e célere), mas não é a única e nem sempre é a mais equânime. A depender do respectivo 

projeto concessionário e em atendimento ao princípio da modicidade tarifária, pode ser mais eficiente (e 

menos traumático para os usuários) a implementação de formas alternativas de reequilíbrio que não o 

incremento do preço a ser pago” (Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 

(parte geral), 2010, p. 373). 
311

 Diferentemente das constituições anteriores, que mencionavam que a forma de se assegurar o equilíbrio 

econômico-financeiro seria por meio das tarifas, a CF/88, mais atenta aos interesses dos usuários, faz 

alusão, apenas, à necessidade de a lei sobre a matéria dispor sobre política tarifária. Dessa forma, as tarifas 

não se prestam mais, única e exclusivamente, a tutelar o ângulo patrimonial dos contratos, podendo servir 

para o atendimento de outras finalidades, tais como a redução de desigualdades ou a universalização do 

acesso. Como coloca Dinorá Adelaide Musetti Grotti: “enquanto pela Constituição anterior era pela tarifa 

que se assegurava o equilíbrio econômico, pela atual nada impede que a lei adote critério diverso, 

possibilitando, por exemplo, a fixação de tarifas mais acessíveis ao usuário (preço político) e compensando, 

por outra forma, o concessionário para manter hígido o equilíbrio econômico-financeiro firmado no 

contrato. Inúmeros são os objetivos que podem vir a ser perseguidos por meio da instituição de uma dada 

política tarifária” (A experiência brasileira nas concessões de serviço público, 2011). 
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incidentes sobre as tarifas. Este movimento já é percebido pela doutrina mais atual sobre o 

tema. Como coloca Marcos Augusto Perez: 

“(...) o equilíbrio econômico-financeiro sustenta-se, nesses contratos, 

sobre uma série de fatores, dentre os quais: o prazo contratual, o 

cronograma dos investimentos, o valor da tarifa, da contraprestação e de 

eventuais subsídios, o aporte de recursos, as normas concretas de 

atualidade e de qualidade fixadas no contrato, entre outros (...). 

O manejo desses itens contratuais tanto pode causar desequilíbrio, como 

pode ser utilizado como forma de reequilíbrio”.
312

 

 Levando-se em consideração esta premissa, tem-se, portanto, que a manutenção 

ou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das concessões poderá ocorrer por 

variados expedientes. A doutrina atual, reconhecendo a importância da análise dos 

possíveis mecanismos a serem utilizados, tem se debruçado sobre o tema e defendido a 

possibilidade de utilização de mecanismos bastante variados.
313

 Esforço semelhante tem 

sido verificado nos novos contratos de concessão
314

 e, também, em atos normativos 

infralegais.
315
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 Marcos Augusto Perez, Mecanismos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas 

parcerias público-privadas, 2015, p. 347. 
313

 Nesse sentido, cf. (i) Adalberto Santos de Vasconcelos, O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões 

de rodovias federais no Brasil, 2004; (ii) Egon Bockmann Moreira, Direito das concessões de serviço 

público: inteligência da Lei 8.987/1995 (parte geral), 2010; (iii) Eugenia Cristina Cleto Marolla, 

Concessões de serviço público: a equação econômico-financeira dos contratos, 2011; (iv) Fernando 

Vernalha Guimarães, Concessão de serviço público, 2012; (v) Luís Roberto Barroso, O contrato de 

concessão de rodovias: particularidades, alteração e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

2012; (vi) Antônio Carlos Cintra do Amaral, Concessão de serviços públicos: novas tendências, 2012; (vii) 

Estevam Palazzi Sartal, Patologias em processos de reequilíbrio econômico-financeiro de concessões: 

prevenção e reparação, 2016. 
314

 AARTESP, ao elaborar o Contrato de Concessão relativo à Concorrência Internacional nº 003/2016, 

relativo à concessão da exploração da rodovia do centro-oeste paulista (Lote Florínea/Igarapava), prevê a 

possibilidade de, entre outros, os seguintes mecanismos serem utilizados com o objetivo de recompor o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato: (i) prorrogação ou redução do prazo da concessão; (ii) revisão 

no valor da tarifa quilométrica; (iii) ressarcimento ou indenização; (iv) alteração do plano original de 

investimentos ou do plano de investimentos vigente; (v) revisão dos valores de outorga fixa ou variável; 

(vi) dação em pagamento de bens ou cessão de receitas patrimoniais; (vii) assunção pelo poder concedente 

de custos atribuídos pelo contrato ao concessionário; (viii) exploração de receitas acessórias para além do 

prazo de vigência do contrato de concessão ou alteração nos padrões de compartilhamento de receitas 

acessórias; (ix) combinação das modalidades anteriores (subcláusulas 23.1 e 23.2). 
315

 A título exemplificativo, foi editado o Decreto Federal nº 7.624/2011, com o objetivo de disciplinar a 

exploração, pela iniciativa privada, da infraestrutura aeroportuária, por meio de concessão, que acabou por 

dispor, em seu art. 18, rol exemplificativo de medidas que poderão ser utilizadas, individual ou 

conjuntamente, para reequilibrar os contratos de concessão, em meio ao qual se inclui: (i) revisão do valor 

das tarifas; (ii) alteração do prazo da concessão; (iii) alteração das obrigações contratuais da concessionária; 

(iv) revisão da contribuição devida pelo concessionário; (v) revisão da contraprestação pecuniária do 

parceiro público, no caso de parceria público-privada. 

Também as agências reguladoras, no exercício de seu poder normativo, têm realizado esforço no sentido da 

regulamentação de mecanismos passíveis de serem utilizados com o objetivo de reequilibrar contratos por 

elas regulados. Neste sentido, a ANTT ao editar a Resolução nº 3.651/2011, que dispõe sobre a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais 

concedidas, prevendo-se a possibilidade de utilização dos seguintes mecanismos: (i) aumento ou redução 

do valor da Tarifa Básica de Pedágio; (ii) prorrogação do contrato de concessão; (iii) pagamento à 
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 Diante disso, passa-se a reconhecer, a nível doutrinário, contratual e regulamentar, 

a possibilidade de uma pluralidade de mecanismos, tarifários ou não tarifários, serem 

utilizados em concreto. A seguir, passo a tratar sobre tais mecanismos.  

 

8.1. MECANISMOS TARIFÁRIOS 

 

 A modificação de tarifa é considerada, pela Lei Geral de Concessões, o principal 

mecanismo voltado a manter ou restabelecer o equilíbrio dos contratos de concessão.  

 A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro tende a ocorrer por meio do 

reajuste das tarifas. Por meio deste expediente, assegura-se que, a partir da aplicação de 

uma fórmula ou da consideração de critérios predefinidos contratualmente, seja possível 

assegurar a manutenção do equilíbrio contratual por meio da modificação do valor das 

tarifas e demais valores praticados na periodicidade pactuada.  

 Como já mencionado no subcapítulo 5.2, atualmente, muitos contratos têm 

incluído nas fórmulas de reajuste elementos capazes de não somente incorporar ao valor 

das tarifas a diferença decorrente da variação da inflação verificada no período, como, 

também, fatores como os ganhos de produtividade ou de eficiência do concessionário, 

atendimento a indicadores de qualidade e de parâmetros de desempenho pelo 

concessionário, entre outros.
316

 Em alguns casos, é prevista a possibilidade de isso ocorrer 

no âmbito de revisão periódica das tarifas. A consideração destes elementos tem por 

objetivo impedir que os usuários sejam onerados, por ocasião do reajuste das tarifas, nos 

casos em que, a despeito da inflação verificada no período, a análise global do contrato 

permitir concluir que a situação financeira do concessionário não foi afetada, sendo 

desnecessária a correção monetária à luz da inflação.  

                                                                                                                                                                                                  
concessionária, pelo Poder Concedente, de valor correspondente aos investimentos, custos ou despesas 

adicionais com os quais tenham concorrido ou de o valor equivalente à perda de receita efetivamente 

advinda, levando-se em consideração os efeitos calculados dentro do próprio Fluxo de Caixa Marginal; (iv) 

modificação de obrigações contratuais da concessionária previstas no próprio fluxo de caixa marginal; ou 

(v) estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio, bem como alteração da localização de praças de 

pedágio (art. 10). Posteriormente, a ANTAQ editou a Resolução nº 3.220/2014, que autoriza que a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de arrendamento ocorra por meio, entre 

outros, dos seguintes mecanismos: (i) aumento ou redução dos valores financeiros previstos no contrato de 

arrendamento; (ii) modificação das obrigações contratuais do arrendatário previstas no próprio fluxo de 

caixa marginal; (iii) extensão ou redução do prazo de vigência do contrato de arrendamento; ou (iv) 

pagamento de indenização (art. 14).  
316 Essa sistemática tem sido prevista, exemplificativamente, nos contratos de concessão de rodovias federais, 

entre as quais: (i) BR 116 e BR 324, bem como em trechos das rodovias estaduais BA 526 e BA 528; (ii) 

BR-101/ES/BA (entr. BA-698, acesso a Mucuri – Divisa ES/RJ; (iii) BR-050/GO/MG (entr. com a BA-

040, em Goiás, até a divisa de MG com o Estado de SP).  
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 Já o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, derivado da 

ocorrência de fatores supervenientes que desestabilizem o sinalagma contratual, costuma 

ocorrer por meio da revisão das tarifas. Trata-se do mecanismo expressamente previsto, 

pela Lei Geral de Concessões, para esta finalidade. A respeito da sua utilização, observa 

Thiago Marrara e André Souza que: 

“(...) a revisão configura modalidade de alteração tarifária que tem por 

escopo corrigir, a qualquer momento, o valor real da tarifa 

originariamente fixada no intuito de restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro prejudicado de modo expressivo por algum evento enquadrado 

no conceito de álea extraordinária, excepcionado o caso de valorização ou 

desvalorização monetária”.
317

 

 No âmbito das PPPs, importante mecanismo voltado à manutenção e ao 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro de tais contratos tem sido o reajuste e 

a revisão da contraprestação pública, paga pelo parceiro público ao concessionário, em 

paralelo ao reajuste e à revisão das tarifas pagas pelos usuários (no caso das concessões 

patrocinadas) ou não (no caso das concessões administrativas). Trata-se de figura 

equivalente à do reajuste e da revisão incidente sobre a tarifa, considerando-se, todavia, as 

particularidades da lógica remuneratória dos contratos de PPPs. 

 Nem sempre, porém, a aplicação destes mecanismos tarifários, com o objetivo de 

manter ou restabelecer o equilíbrio contratual, será a medida mais adequada. Para estas 

situações, vem sendo reconhecida a possibilidade de utilização de outros mecanismos, que 

são avaliados a seguir. 

 

8.2. MECANISMOS NÃO TARIFÁRIOS 

 

 Além da possibilidade de utilização de mecanismos tarifários, é plenamente 

possível – e, mais do que isso, desejável – que a manutenção ou o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão possa ocorrer por meio da 

utilização de expedientes variados.
318

 Isso se deve ao fato de que há casos em que o 

reajuste ou a revisão das tarifas – ou, no caso de PPPs, da contraprestação pública – não 

serão os mecanismos mais adequados para manter ou restabelecer o equilíbrio contratual.  

                                                                 
317

 Thiago Marrara e André Souza, Equilíbrio econômico-financeiro e redução tarifária, 2016, p. 308. 
318

 Como coloca Egon Bockmann Moreira, “[a] revisão tarifária é escolha prática (talvez a mais fácil e 

célere), mas não é a única e nem sempre é a mais equânime. A depender do respectivo projeto 

concessionário e em atendimento ao princípio da modicidade tarifária, pode ser mais eficiente (e menos 

traumático para os usuários) a implementação de formas alternativas de reequilíbrio que não o incremento 

do preço a ser pago” (Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 (parte 

geral), 2010, p. 373). 
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 Embora a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro costume ocorrer por 

meio do reajuste de tarifas, é plenamente possível que essa medida se revele inadequada e, 

por essa razão, sejam adotados mecanismos não tarifários para manter o contrato 

equilibrado. Inclusive, em 2013, a ARTESP, considerando possíveis impactos negativos 

oriundos do reajuste de tarifas de contratos de concessão rodoviárias para os usuários, 

optou por, ao invés de homologar o reajuste, substitui-lo por outros mecanismos não 

tarifários, como a redução da taxa de fiscalização devida pelos concessionários e, também, 

a autorização para a cobrança de pedágio em relação aos eixos suspensos dos 

caminhões.
319

 Dessa forma, buscou-se compensar o montante que seria reajustado nas 

tarifas por meio da adoção de mecanismos não tarifários.
320

 

 Além disso, também há casos em que, no contexto das revisões periódicas, ao 

invés da revisão das tarifas praticadas, o contrato prevê o ajuste de outros elementos da 

concessão, a fim de que o equilíbrio contratual seja considerado mantido. Neste sentido, o 

Contrato de Concessão Patrocinada de prestação dos serviços públicos de transporte de 

passageiros da Linha 6 – Laranja de Metrô de São Paulo, objeto da Concorrência 

Internacional nº 001/2012, celebrado pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Estado dos Transportes Metropolitanos – STM, prevê a realização de revisão ordinária, a 

cada 3 (três) anos, com o objetivo de promover “avaliação conjunta dos indicadores” 

(subcláusula 19.7), o que poderá resultar na sua revisão, a fim de que seja buscada a 

“melhoria contínua da prestação dos serviços concedidos”.
321

 

                                                                 
319

 Informações disponíveis em: <http://www.artesp.sp.gov.br/sala-de-imprensa-noticias-reajuste-tarifas-

pedagio-em-sp.html> e <http://www.artesp.sp.gov.br/sala-de-imprensa-noticias-stj-recurso-eixo-

suspenso.html>. Acesso em: 01 de janeiro de 2018. 
320

 A Resolução nº 02, de 11 de março de 2005, editada pela ARTESP, dispõe sobre a instrução e o 

encaminhamento de opções para fins de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos do programa de 

concessão rodoviária. Por sua vez, na Resolução nº 04, de 22 de julho de 2013, desta mesma autarquia, há a 

menção de que “a ARTESP (...), em sua deliberação de 24 de junho de 2013, sugeriu ao Poder Concedente 

medidas com o propósito de mitigar os efeitos econômico-financeiros do reajuste das tarifas de pedágio e 

aprimorar a metodologia de cobrança por meio da instalação do projeto Ponto a Ponto”. Disponíveis, 

respectivamente, em: 

<http://www.artesp.sp.gov.br/Media/Default/Documento/Resolução%20ST%20nº%2002-

2005%20de%2011-03-2005%20-

%20Opções%20de%20Reequilíbrio%20dos%20Contratos%20de%20Concessão.pdf> e 

<http://www.artesp.sp.gov.br/Media/Default/Documento/Resolução%20SLT%20004%20eixo%20suspenso

-artesp.pdf>. Acesso em: 01 de janeiro 2018. 
321

 De modo semelhante, o Contrato de Concessão relativo à Concorrência Internacional nº 003/2016, relativo 

à concessão da exploração da rodovia do centro-oeste paulista (Lote Florínea/Igarapava), prevê, em sua 

subcláusula 24.1, que: “A cada ciclo quadrienal, a partir da data de assinatura do termo de transferência 

inicial, serão conduzidos os processos de revisões ordinárias da concessão, os quais poderão culminar com 

a revisão do plano original de investimentos, dos planos de investimentos vigentes ou elaboração de novos 

planos de investimentos, bem como dos seus correspondentes cronogramas, plano de seguros e plano de 

garantias, e dos indicadores de desempenho, a fim de adaptá-los às modificações ou alterações que tenham 



216 

 

 Dessa forma, embora seja mais comum a adoção dos referidos mecanismos não 

tarifários para os casos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para fazer face a 

eventos supervenientes, verifica-se que até mesmo nos casos em que se trata de mera 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, é possível que sejam utilizados 

mecanismos não tarifários em substituição ao reajuste das tarifas.  

 A depender do setor e das particularidades envolvidas em cada concessão 

específica, é possível que sejam concebidos mecanismos específicos. 

 Como mencionado no início deste capítulo, tem sido comum a incorporação de 

cláusulas contratuais, em modelagens mais recentes, e, também, a edição de atos 

normativos infralegais específicos com o objetivo de listar os possíveis mecanismos que 

poderão ser utilizados em concreto. Sem qualquer pretensão de listá-los de forma 

exaustiva, é possível que sejam utilizados alguns dos seguintes: (i) prorrogação do prazo 

contratual; (ii) autorização para a obtenção de novas fontes de receita pelo concessionário; 

(iii) modificação, aumento ou redução de encargos ou obrigações contratuais; (iv) criação 

ou redução de subsídios ou outras vantagens financeiras; (v) complementação da 

contraprestação pública devida pelo parceiro público, no caso de PPPs, com benefícios não 

financeiros; (vi) modificação do valor da outorga devida pelo concessionário; e, por fim, 

(vii) indenização. 

 A prorrogação do prazo contratual constitui mecanismo cuja utilização é, de 

forma genérica, prevista na Lei Geral de Concessões. Isso porque prevê a necessidade de 

os contratos disporem sobre as “condições para prorrogação” (art. 23, XII). Com um maior 

prazo para a execução do contrato, torna-se possível que o retorno esperado pelo 

concessionário com a prestação dos serviços seja aumentado e, com isso, permitida a 

neutralização de eventuais desequilíbrios. Assim, desde que prevista contratualmente, é 

plenamente possível que a prorrogação do prazo contratual sirva como mecanismo de 

reequilíbrio no âmbito dos contratos de concessão.  

 É importante destacar que, embora a prorrogação possa servir como mecanismo 

de reequilíbrio contratual, esta não é sua única vocação. É plenamente possível que o 

contrato de concessão ou a regulamentação aplicável a determinado setor preveja a 

possibilidade de a prorrogação dos contratos ser utilizada com outros propósitos – como, 

                                                                                                                                                                                                  
sido percebidas em cada ciclo de revisão ordinária, sempre observando o equilíbrio econômico-financeiro 

do CONTRATO e as demais normas contratuais pertinentes” (grifos meus). 

Dessa forma, a revisão incide, nestes casos, com o objetivo de modificar obrigações acordadas 

contratualmente. 
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por exemplo, para simplesmente assegurar a continuidade da prestação dos serviços nos 

casos em que o poder público reputar tratar-se da solução mais adequada.
322

  

 Um segundo mecanismo não tarifário que poderá ser utilizado é a autorização 

para a obtenção de novas fontes de receita pelo concessionário. Para isso, é possível que 

seja avaliada a exploração de fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade.
323

 

 Embora a Lei Geral de Concessões preveja que o edital de licitação deverá prever 

a possibilidade de o concessionário vir a auferi-las (art. 11), a doutrina tem reconhecido 

que a utilização destas fontes de receita para fins de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, poderá ocorrer independentemente de previsão contratual 

expressa.
324

 Em grande medida, isso se deve ao fato de que a possibilidade de exploração 

de outras atividades empresariais conexas ao serviço concedido, em muitos casos, apenas 

será evidenciada no decorrer da execução do contrato de concessão. Trata-se de aspecto 

decorrente da natural incompletude dos contratos de concessão, que impõem que este 

instrumento comporte certo grau de mutabilidade, que o permita se adaptar às cambiantes 

circunstâncias verificadas em concreto.  

                                                                 
322

 Como colocam Mário Saadi e Raul Dias dos Santos Neto: “não há o estabelecimento, no plano legal, de 

um único regime a respeito da prorrogação das concessões. Ao revés: a lei veicula que o tema será 

delineado em âmbito contratual, conforme a conveniência e a oportunidade administrativa no momento de 

elaboração da avença” (Prorrogação antecipada de prazo de contratos de concessão, 2016, p. 88).  O 

argumento é comprovado, pelos autores, a partir da análise da regulamentação e da praxe contratual em 

diferentes setores: “(...) no plano legal é possível verificar a distinção entre as opções legislativas referentes 

à extensão do prazo de concessões: no setor elétrico, por exemplo, foram realizadas para assegurar a 

continuidade e a adequação de serviços; no setor aeroportuário, a hipótese se restringe aos casos de 

reequilíbrio econômico-financeiro; no de telecomunicações, a prorrogação poderia servir para a imposição 

de novos condicionamentos voltados à adequação do serviço. No plano contratual, podemos citar as 

práticas da ANTT a respeito do tema: em determinados casos do setor rodoviário, a Agência estabeleceu 3 

(três) hipóteses distintas para a prorrogação (por imposição do interesse público; em decorrência de força 

maior, para o reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de alteração unilateral). Assim, existem 

diferentes soluções, legislativas e contratuais, a respeito da prorrogação de concessões, que podem ser 

manejadas pela Administração Pública conforme suas necessidades, quando da estruturação dos 

procedimentos de outorga” (idem ibidem, p. 105 e 106). 
323

 Há diferença entre cada uma destas atividades. Valendo-me da classificação sugerida por Karina Houat 

Harb, as fontes alternativas representam “matriz alternativa à tarifa no custeio do serviço público”, 

enquanto que a aferição de fontes complementares ou acessórias buscam minorar as tarifas. Em comum, há 

a circunstância de que, em ambos os casos, se verifica a “possibilidade de exploração econômica de certas 

atividades conexas ao serviço público”. A título exemplificativo, podem ser desenvolvidas atividades de 

publicidade no espaço da prestação dos serviços. Os projetos associados, por sua vez, não guardam 

“relação direta com o objeto da concessão”, de forma que “a concessão passaria a ser um dos polos da 

atividade, desenvolvida conjuntamente com outras atividades de cunho econômico, que com ela se inter-

relacionariam. Daí falar a lei em ‘associação’, pela associação de empreendimentos” (A revisão na 

concessão comum de serviço público, 2012, p. 80-83). 
324

 Neste sentido, cf.: Patrick Roberto Gonçalves, O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de 

rodovias, 2013, p. 296; Marcos Augusto Perez, Mecanismos para a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro nas parcerias público-privadas, 2015, p. 342-343. 
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 Um terceiro mecanismo que poderá ser empregado é a modificação, o aumento ou 

a redução de encargos ou de obrigações contratuais. A utilização deste tipo de mecanismo 

é possível pelo fato de que toda e qualquer obrigação ou encargo contratual representa um 

custo pecuniário.
325

 Diante disso, ao inferir o quantum a ser reequilibrado e a grandeza de 

cada encargo ou obrigação em espécie, torna-se possível que elas sejam adotadas como 

mecanismos de manutenção ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

 Em geral, em meio aos encargos ou obrigações aptas a serem utilizadas para esta 

finalidade, os contratos têm previsto
326

 a possibilidade de modificação ou postergação de 

cronograma de investimentos a cargo do concessionário, a alteração de parâmetros de 

qualidade dos serviços, desde que não comprometa a prestação de serviços adequados, a 

modificação da responsabilidade por desapropriações ou remediações ambientais, a 

assunção de custos atribuídos a uma das partes pela outra e a modificação do valor de 

obrigações pecuniárias predefinidas contratualmente,
327-328

 por exemplo. A depender da 

obrigação ou encargo utilizado como mecanismo para reequilibrar o contrato, é possível 

que a própria matriz de riscos do contrato deva ser modificada, haja vista que as obrigações 

atribuídas a cada uma das partes tendem a repercutir na distribuição dos riscos prevista 

contratualmente. 

 Tem sido comum que os próprios contratos especifiquem o tipo de obrigação ou 

encargo que poderá ser alterado, o que deve variar conforme as particularidades envolvidas 

em concreto e o tipo de serviço prestado. A título exemplificativo, no contrato de 

                                                                 
325

 Como coloca Marçal Justen Filho: “(...) a solução reside em produzir a redução dos encargos do 

particular. Ao invés de produzir-se a ampliação dos seus benefícios, determina-se a diminuição das cargas a 

eles impostas. Isso poderá traduzir-se em uma vasta gama de providências, as quais dependerão da natureza 

e das condições concretas da outorga. Assim, poderão reduzir-se as exigências no tocante a investimentos 

ou postergar-se sua realização. Não há impedimento a que sejam alterados padrões de qualidade do próprio 

serviço. (...) Todos os encargos impostos ao particular apresentam um custo, o qual será reduzido ou 

eliminado. O efeito econômico corresponderá à manutenção da relação original entre encargos e vantagens” 

(Teoria geral das concessões de serviço público, 2003, p. 405). 
326

 Há casos em que a possibilidade de modificação de obrigações ocorre de forma genérica. Isso se deu, 

exemplificativamente, no âmbito do Decreto Federal nº 7.624/2011, que se limita a prever a possibilidade 

de, como forma de reequilibrar os contratos de concessão destinados à exploração de infraestrutura 

aeroportuária, ser promovida a “alteração das obrigações contratuais da concessionária” (art. 18, III). 
327

 Exemplificativamente, os contratos de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos 

aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos, celebrados pela ANAC, estabelecem que os 

concessionários devem pagar à União, mediante depósito no Fundo Nacional de Aviação Civil, a parcela 

anual de contribuição variável, que corresponderá ao montante anual, resultante da aplicação das alíquotas 

predefinidas no momento da licitação, sobre a totalidade da receita bruta da concessionária (subcláusula 

2.15). Para o Aeroporto de Brasília, havia sido definida a alíquota de 2%; para o Aeroporto de Campinas, a 

alíquota de 5 % e, por fim, para o Aeroporto de Guarulhos, a alíquota de 10%. Sendo assim, seria possível 

que o contrato previsse que a ordem de grandeza de tais obrigações pecuniárias seja modificada com o 

objetivo de assegurar a manutenção ou o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 
328

 A Resolução nº 3.220/2017 editada pela ANTAQ incorporou esse possível mecanismo ao admitir, 

genericamente, como mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro a possibilidade de 

“aumento ou redução dos valores financeiros previstos no contrato de arrendamento”. 
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concessão patrocinada para a implantação e operação do sistema metroviário de Salvador e 

Lauro de Freitas, objeto da Concorrência nº 01/2013, promovida pelo Estado da Bahia, por 

intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, há cláusula que 

estabelece os mecanismos que poderão ser utilizados para recompor o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, entre os quais se incluem os seguintes: (i) alteração do 

cronograma de investimentos; (ii) alteração das obras inerentes à implantação ou de suas 

especificações; (iii) alteração das atividades relativas à operação, conservação e 

manutenção do sistema metroviário, (iv) alteração das atividades referentes à elaboração e 

execução dos projetos executivos, ao fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas 

de tecnologia de informação e comunicação, referentes à construção, montagem, 

instalação, testes e comissionamento do sistema metroviário (cláusula 26.9). 

 Embora sejam variados os encargos e obrigações que, em concreto, poderão servir 

para esta finalidade, é importante atentar para o fato de que os benefícios decorrentes da 

eventual modificação dos encargos não poderão ser de tal ordem que subvertam, de forma 

completa, as próprias premissas da contratação.  

  Um quarto mecanismo capaz de ser utilizado para restabelecer o equilíbrio 

contratual é o pagamento ou a redução de subsídios ou outras vantagens financeiras pelo 

poder público. Por meio do pagamento de subsídio, o poder concedente se compromete a 

“custear, com recursos próprios, valor suplementar à tarifa”, como explica Eugênia 

Cristina Cleto Marolla.
329

 Em meio às outras vantagens financeiras, admite-se a utilização 

de subvenções para investimentos para custear investimentos em bens públicos,
330

 que 

poderiam ser utilizadas para contratos de concessão comum, regidos pela Lei Geral de 

Concessões, e, no caso de contratos de PPPs, os aportes de recurso. Em qualquer caso, a 

utilização de um ou outro mecanismo dependerá do atendimento dos requisitos legais 

aplicáveis. 

 O quinto mecanismo que poderá ser utilizado, no caso de PPPs, é a 

complementação da contraprestação pública devida pelo parceiro público. A Lei Federal 

de PPPs prevê que a contraprestação da administração pública, nos contratos de PPP, 

poderá ser feita por meio do pagamento em dinheiro, mas, também, por algum dos 

                                                                 
329

 Eugênia Cristina Cleto Marolla, Concessões de serviço público: a equação econômico-financeira dos 

contratos, 2011, p. 116. 
330

 Como coloca Marcos Augusto Perez: “(...) não se pode desconsiderar a possibilidade, em determinados 

casos, de repasse de recursos públicos ao concessionário mediante subvenção para investimentos, a qual, ao 

possibilitar o custeio público de investimentos em bens públicos (bens reversíveis) implantados ou 

construídos pelo concessionário, efetiva diminuição dos investimentos a cargo do concessionário e 

possibilitaria eventual restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão” (Mecanismos 

para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas parcerias público-privadas, 2015, p. 344). 
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seguintes meios: (i) cessão de créditos não tributários, (ii) outorga de direitos em face da 

Administração Pública; (iii) outorga de direitos sobre bens públicos dominicais ou (iv) por 

outros meios admitidos em lei (art. 6º). Diante disso, é possível que novos meios de 

pagamento sejam previstos no contrato como forma de propiciar a manutenção ou a 

restauração do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de PPPs. 

 O sexto mecanismo é a modificação do valor de outorga devido pelo 

concessionário. A Lei Geral de Concessões prevê a possibilidade de, no contexto da 

licitação, o critério de julgamento para a escolha do futuro concessionário ser o de maior 

oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão (art. 15, II). 

Esse critério pode ser previsto de forma isolada ou combinada com outros, como, por 

exemplo, o de melhor técnica (art. 15, VI). Sendo assim, nos casos em que a licitação tiver 

se valido deste critério de julgamento, é possível que a modificação do valor de outorga, 

para mais ou para menos, seja utilizada como mecanismo para manter ou restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro de contratos.
331

  

 Por fim, o sétimo mecanismo não tarifário que poderá ser utilizado é o pagamento 

de indenização pelo poder concedente ou pelo concessionário. O pagamento de 

indenização pelo concessionário não me parece suscitar maiores controvérsias. Aquele 

realizado pelo poder concedente, contudo, acaba sendo conturbado em função das 

restrições impostas pela legislação orçamentária.  

 A despeito das dificuldades existentes para o pagamento de indenização pelo 

poder concedente, é plenamente possível que ele seja viabilizado mediante (i) a execução 

da garantia pública outorgada no projeto, em se tratando de PPPs, ou, então, (ii) por meio 

de compensação, na hipótese de também existir débito em aberto da concessionária, como 

autorizam os arts. 368 e 369 do Código Civil de 2002. De forma mais específica, com a 

edição da Lei Federal nº 13.448/2017, passou a ser admitida, de forma expressa, a 

possibilidade de a União e os entes da administração pública federal indireta compensarem 

“haveres e deveres de natureza não tributária, incluindo multas, com os respectivos 

contratados, no âmbito dos contratos nos setores rodoviário e ferroviário” (art. 30), 

estando, contudo, excluídas da possibilidade de compensação aqueles valores que já 

tenham sido inscritos em dívida ativa da União (§ 1º). 

                                                                 
331

 Em concreto, a possibilidade de utilização deste mecanismo foi acolhida, exemplificativamente, pelo 

Contrato de Concessão relativo à Concorrência Internacional nº 003/2016, relativo à concessão da 

exploração da rodovia do centro-oeste paulista (Lote Florínea/Igarapava), que prevê, em sua subcláusula 

23.1, a possibilidade de “revisão dos valores de outorga fixa ou variável”. 
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 Em vista do acima exposto, verifica-se que são inúmeros os mecanismos não 

tarifários que poderão ser manejados em concreto com o objetivo de assegurar a 

manutenção ou o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão. Para isso, tem sido comum a previsão de tais mecanismos nos próprios 

instrumentos contratuais ou em atos normativos, o que é bastante desejável por permitir 

maior efetividade e, também, segurança jurídica para que o equilíbrio econômico-

financeiro possa ser mantido ou restabelecido. 

 

8.3. CAUTELAS NA APLICAÇÃO DOS MECANISMOS TARIFÁRIOS E NÃO TARIFÁRIOS 

 

 Do quanto exposto ao longo deste Capítulo 8, verifica-se que não há um rol 

taxativo de mecanismos aptos a promoverem a manutenção ou a recomposição do 

equilíbrio dos contratos de concessão. Embora a Lei Geral de Concessões tenha feito 

menção explícita apenas acerca da vocação dos reajustes e revisões tarifárias para este 

desiderato, também poderão ser manejados mecanismos não tarifários. Ambos 

(mecanismos tarifários e não tarifários) podem ser utilizados de maneira isolada ou 

conjunta, conforme as peculiaridades de cada caso e necessidades sentidas em concreto, a 

fim de que o equilíbrio seja mantido ou restabelecido. 

 De toda forma, parece-me válido, neste ponto, ressaltar 3 (três) cautelas que 

deverão ser observadas em relação ao tema. 

 A primeira delas é a advertência de que, além de prever os possíveis mecanismos 

a serem utilizados na hipótese de reequilíbrio, os instrumentos contratuais ou até mesmo a 

regulamentação aplicável podem reduzir o grau de discricionariedade das partes na escolha 

do mecanismo a ser utilizado em concreto, por meio da indicação do mecanismo que 

deverá, preferencialmente, ser adotado. Caso não haja previsão expressa nesse sentido, será 

necessário que as partes, mediante mútuo acordo, elejam aquele que lhes parecer mais 

adequado.
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 Embora alguns contratos reservem ao poder concedente a escolha do 

mecanismo a ser utilizado, é possível que seja previsto que, em havendo controvérsia, a 

questão seja submetida à apreciação de comitês técnicos ou, ainda, à via arbitral. 
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 Fernando Vernalha Guimarães tratando sobre a hipótese de alteração unilateral, coloca que “(...) o 

desequilíbrio econômico-financeiro resultante haverá de ser reparado a partir de vias que recebam a 

apreciação e passem pela concordância do concessionário (desde que o contrato não preveja desde logo as 

opções possíveis). Omisso o contrato de concessão quanto às vias de recomposição econômico-financeira, a 

alteração deverá ser submetida à consensualidade” (Concessão de serviço público, 2012, p. 234). 



222 

 

 A segunda cautela diz respeito à inadequação de eventual previsão de rol taxativo, 

no contrato ou na regulamentação aplicável, quanto aos mecanismos passíveis de serem 

utilizados para manter ou restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Na 

medida em que pleitos de reequilíbrio surgem, por excelência, em virtude da ocorrência de 

eventos incertos, será, em muitos casos, apenas diante da materialização deste tipo de 

evento que o mecanismo mais adequado poderá ser identificado – o qual, inclusive, pode 

não ter sido concebido originalmente, no momento da celebração do contrato. Diante disso, 

ainda que o contrato ou a regulamentação indiquem possíveis mecanismos a serem 

utilizados, é recomendável que seja reconhecida a natural incompletude destes contratos, 

de modo que as partes possam se valer dos mecanismos de reequilíbrio mais adequados, no 

decorrer da sua execução, independentemente da estarem expressamente previstos no 

contrato. 

 Por fim, é necessário que a definição do mecanismo a ser utilizado em concreto, 

nos casos em que o contrato preveja que a escolha será feita pelo poder concedente,
333

 

ocorra de forma motivada e mediante a aplicação do princípio da proporcionalidade, 

devendo a medida se mostrar necessária, adequada e proporcional em sentido estrito para 

que possa ser reputada como a mais adequada para promover, em concreto, o reequilíbrio 

do contrato. Neste sentido, há autores que vêm reconhecendo a importância do princípio da 

proporcionalidade para a escolha do mecanismo a ser utilizado em concreto.
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 Trata-se de 
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 Há contratos que preveem que o mecanismo de reequilíbrio será escolhido unilateralmente pelo poder 

concedente. Neste sentido, consta, no contrato de concessão patrocinada para a implantação e operação do 

sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, objeto da Concorrência nº 01/2013, promovida pelo 

Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, que “a 

recomposição poderá ser implementada pelos seguintes mecanismos, a critério do CONCEDENTE” 

(subcláusula 26.9). De igual modo, o Contrato de Concessão relativo à Concorrência Internacional nº 

003/2016, relativo à concessão da exploração da rodovia do centro-oeste paulista (Lote Florínea/Igarapava), 

promovida pela ARTESP, prevê que “o poder concedente terá a prerrogativa de escolher a modalidade pela 

qual será implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato” (subcláusula 

23.1). Em igual sentido, consta no Contrato de Concessão Patrocinada de prestação dos serviços públicos 

de transporte de passageiros da Linha 6 – Laranja de Metrô de São Paulo, objeto da Concorrência 

Internacional nº 001/2012, celebrado pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos 

Transportes Metropolitanos – STM, cláusula segundo a qual o “Poder Concedente terá a prerrogativa de 

escolher a forma pela qual será implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato” (subcláusula 22.10). 
334

 Como explica Egon Bockmann Moreira, ao tratar sobre o tema: “O certo está em as soluções de 

reequilíbrio serem desenvolvidas caso a caso, obedientes ao princípio da proporcionalidade e sua tríplice 

dimensão, no caminho exposto por J. J. Gomes Canotilho: (i) conformidade de meios (adequação ou 

idoneidade de meios); (ii) exigibilidade (menor ingerência, necessidade ou indispensabilidade); e (iii) 

proporcionalidade em sentido restrito. Em qualquer hipótese, o que está em jogo é o dever estatutário de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão – este é o fim a ser cumprido, 

através dos meios disponíveis. Logo, também nesta seara se pode defender que ‘a medida adoptada para a 

realização do interesse público deve ser apropriada à prossecução do fim ou fins a ela subjacentes’, o que 

‘pressupõe a investigação e a prova de que o acto do Poder Público é apto para e conforme os fins 

justificados de sua adopção’. Nada que instale vantagens ou prejuízos deve ser feito – mas apenas e tão 
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medida relevante, haja vista a pluralidade de interesses envolvidos em tais pleitos de 

reequilíbrio – não limitados, em muitas vezes, ao das partes contratantes, já que afetam, a 

depender do mecanismo a ser empregado, diretamente o interesse dos usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
somente o ato que seja apropriado ao saneamento do desequilíbrio constatado (indenização, prorrogação, 

aumento tarifário etc)” (Direito das concessões de serviço público: inteligência da Lei 8.987/1995 (parte 

geral), 2010, p. 407-408). 

Em sentido semelhante, cf. Marçal Justen Filho, Teoria geral das concessões de serviços públicos, 2003, p. 

406. 
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CONCLUSÃO 

 

 No início da dissertação, pontuei que meu objetivo maior seria o de me debruçar 

sobre as transformações verificadas, nos últimos anos, na operacionalização da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro, a fim de propor sistematização teórica aderente à 

realidade instaurada, mas atenta, também, ao direito positivo brasileiro.  

 Para isso, o trabalho foi segregado em 3 (três) partes principais, em meio às quais 

busquei (i) tecer considerações teóricas sobre a garantia do equilíbrio econômico-

financeiro, à luz da teoria geral dos contratos e dos delineamentos conferidos pela Lei 

Geral de Concessões (Parte I), (ii) expor o contexto das transformações e quais agentes e 

fatores influenciaram este movimento (Parte II) e, por fim, (iii) demonstrar os atuais 

contornos da garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões a partir da 

análise de elementos cruciais para a sua operacionalização (conformação da equação 

econômico-financeira, eventos causadores de desequilíbrios contratuais, procedimentos 

aptos a restabelecer o equilíbrio contratual e, finalmente, mecanismos que podem ser 

utilizados para reequilibrar o sinalagma) (Parte III). 

 Na primeira parte da dissertação, demonstrei que a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro longe de constituir particularidade dos contratos regidos por normas 

de direito público, é albergada pela teoria geral dos contratos e possui significação própria. 

Trata-se de um dos possíveis instrumentos voltados à efetivação da justiça contratual, 

incidindo especificamente com o objetivo de assegurar, em concreto, a justiça substancial 

objetiva da contratação. Dessa forma, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro não 

pretende assegurar que o sinalagma contratual seja, em sua origem, justo (justiça formal). 

Tampouco incide com vistas a, no curso da execução do contrato, modificar o sinalagma 

contratual por ele não mais representar aquilo que, na concepção pessoal de alguma das 

partes, seria justo ou adequado (justiça substancial subjetiva).  

 A garantia do equilíbrio econômico-financeiro atua com base em presunções, o 

que me permite enquadrá-la como instrumento de efetivação da justiça substancial 

objetiva. De um lado, porque incide sobre o sinalagma contratual já constituído, 

presumindo que a equação econômico-financeira dele resultante é justa. De outro, pois a 

invocação desta garantia será possível nas hipóteses delineadas na lei e em conformidade 

com as disposições contratuais e, nestes casos, terá o efeito de restabelecer o equilíbrio 
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contratual anterior – independentemente de esta solução constituir, da perspectiva de 

alguma das partes, a solução mais adequada. 

 Em termos práticos, a efetivação da justiça substancial objetiva da contratação, 

por intermédio da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, poderá ocorrer de modo a 

(i) evitar que o contrato venha a se tornar inadequado ou desproporcional no decorrer do 

tempo (aspecto preventivo) ou (ii) restabelecer o sinalagma rompido em decorrência da 

materialização de eventos supervenientes que o desestabilize (aspecto remediativo). 

 Este enquadramento teórico é compatível com a legislação aplicável aos contratos 

de concessão. Com efeito, a Lei Geral de Concessões prevê que o equilíbrio será 

considerado mantido “sempre que forem atendidas as condições do contrato” (art. 10), ou 

seja, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro incide sobre o sinalagma contratual 

formado a partir da assinatura do contrato, presumindo que ele é justo. Além disso, na 

gênese da Lei Geral de Concessões e, também, da Lei Federal nº 8.666/1993, que lhe é 

aplicável subsidiariamente naquilo que não conflitar com o seu racional, encontram-se 

disposições que predicam (i) a necessidade de incorporação de critérios e fórmulas, nos 

contratos, que visem à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; e (ii) situações 

extracontratuais hipotéticas – áleas extraordinárias – que autorizam a invocação desta 

garantia, a fim de remediar eventuais desequilíbrios. 

 De toda forma, da análise da principal legislação aplicável às concessões – a Lei 

Geral de Concessões –, verifica-se que há relativa flexibilidade para a modelagem de 

concessões, o que permite que, em concreto, aspectos relevantes concernentes à 

operacionalização da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, sejam tratados a nível 

contratual. A título exemplificativo, os elementos integrantes da equação econômico-

financeira do contrato, critérios e fórmulas para a sua preservação, eventuais 

procedimentos amigáveis para a resolução de conflitos, mecanismos capazes de 

restabelecer o equilíbrio contratual quando rompido. Todos estes são elementos que devem 

ser conformados contratualmente. Sendo assim, desde que observados os delineamentos 

legais, é possível a proliferação de práticas contratuais heterogêneas. 

 A despeito da autonomia deferida pela Lei Geral de Concessões para que a 

modelagem das concessões possa se ajustar às peculiaridades envolvidas em concreto, 

como expus ao longo da segunda parte desta dissertação, por muitos anos, verificou-se 

praxe bastante uniforme nas disposições contratuais destes ajustes e, por conseguinte, 

sobre temas variados que produzem impacto na forma de efetivação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro das concessões.  
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Em concreto, as principais dificuldades decorrentes da experiência de parte dos 

contratos de concessão celebrados notadamente durante a década de 1990 decorrem dos 

seguintes fatores: (i) adoção do modelo estático de equilíbrio econômico-financeiro, o que 

propiciava que a execução dos contratos, ao longo dos anos, passasse a se mostrar incapaz 

de efetivar o postulado da justiça substancial subjetiva – sobretudo da perspectiva dos 

usuários dos serviços públicos concedidos; (ii) incapacidade de as cláusulas contratuais de 

reajuste e de revisão assegurarem a modicidade tarifária, já que elas não consideravam a 

possibilidade de redução do valor das tarifas em decorrência da absorção de ganhos de 

eficiência e de produtividade; (iii) ausência de alocação objetiva de riscos nos contratos, 

tornando frequente a invocação da teoria das áleas como forma de resolução de conflitos (a 

posteriori); (iv) ausência de normas que estabelecessem procedimentos internos de 

resolução de controvérsias ou a possibilidade de utilização de meios alternativos de 

resolução de conflitos, sendo, não raro, necessária a submissão da questão à jurisdição 

estatal; (v) falta de detalhamento contratual quanto aos mecanismos aptos a serem 

utilizados para reequilibrar os contratos.  

 Com o passar dos anos, o paradigma existente mostrou problemas e a prática 

quanto ao equilíbrio econômico-financeiro das concessões passou a ser repensada, 

aperfeiçoada. Nesse contexto, inúmeros agentes e fatores contribuíram para que fossem 

implementadas modificações efetivas nas modelagens. Entre eles, fiz referência à atuação 

das agências reguladoras, à edição de novas leis, à utilização de instrumentos de 

participação popular no contexto da elaboração dos contratos de concessão, à 

jurisprudência de tribunais de contas e à própria doutrina brasileira. 

 A complexidade e a pluralidade de fatores e agentes que contribuíram para as 

transformações que foram reportadas ao longo da dissertação impedem que se diga que 

elas tenham ocorrido – ou venham ocorrendo – de forma homogênea, em todas as recentes 

concessões dos mais variados setores, e, inclusive, de forma pacífica, já que, não raro, são 

alvo de críticas e resistência. Toda essa conjuntura, a meu ver, contribui para que o estudo 

do tema seja encarado, por diferentes pessoas, de forma tão variada.  

 A despeito das dificuldades impostas, parece-me que as balizas decorrentes da 

legislação – notadamente a Lei Geral de Concessões – e, também, da própria gênese e 

finalidade da garantia do equilíbrio econômico-financeiro, constituem adequado norte 

interpretativo para avaliar, criticamente, as modificações verificadas na efetivação desta 

garantia e sua aderência ao direito positivo.  
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 Levando-se em consideração estas premissas, expus, ao longo da terceira parte da 

dissertação, as atuais tendências que se colocam em relação a variados aspectos envolvidos 

na operacionalização da garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Para 

isso, minha análise foi segregada conforme os seguintes elementos, enredados na aplicação 

desta garantia: (i) conformação da equação econômico-financeira e instrumentos para sua 

preservação; (ii) eventos causadores de desequilíbrio contratual; (iii) vias procedimentais 

aptas a serem utilizadas para efetivar o reequilíbrio; (iv) mecanismos que, concretamente, 

poderão ser manejados com o objetivo de reequilibrar a equação econômico-financeira. 

 A equação econômico-financeira nas concessões constitui elemento central para a 

efetivação garantia do equilíbrio econômico-financeiro, haja vista que é justamente sobre 

ela que sua proteção recairá. Tem sido reconhecida a complexidade envolvida na 

conformação da equação econômico-financeira. Isso porque ela é integrada por elementos 

bastante plurais, tais como expectativa original de receitas, tarifárias e não tarifárias, a 

serem percebidas; custos e dispêndios incorridos no cumprimento das obrigações 

assumidas; obtenção de financiamentos; aquisição de insumos e execução de obras; 

contratação de seguros; eventual pagamento de outorga ao poder concedente e taxas de 

fiscalização a órgãos reguladores; atendimento da matriz de riscos do contrato.  

 Sendo assim, a equação econômico-financeira envolve inúmeros fatores e 

variáveis, que poderão, ou não, ser efetivados, sem que essa circunstância gere eventuais 

desequilíbrios. A volatilidade da equação econômico-financeira, que faz com que o 

equilíbrio contratual das concessões seja dinâmico, ou seja, naturalmente elástico, com o 

tempo, passou a ser reconhecida e, por muitos, aceita, pois apenas desta forma permite-se 

que ela possa se adaptar, constantemente, às diferentes circunstâncias verificadas em 

concreto. 

 A despeito do reconhecimento quanto à maleabilidade da equação econômico-

financeira das concessões, em vista da complexidade subjacente às concessões, a execução 

do contrato em suas bases originais pode, com o tempo, mostrar-se inadequada para refletir 

aquilo que, na concepção das partes, pode ser considerada a justiça real da contratação, isto 

é, seja, a justiça substancial subjetiva.  

 Por muito tempo, os contratos previam critérios e fórmulas – notadamente de 

reajuste de tarifas –, de aplicação periódica e automática, que geravam a presunção de 

manutenção do equilíbrio contratual. Tais critérios, contudo, costumavam se limitar a 

prever a correção dos valores com base na inflação e, em alguns casos, na variação dos 

custos incorridos pelo concessionário. A partir da sua aplicação, presumia-se que o 
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sinalagma contratual estaria preservado, sendo efetivada a justiça substancial objetiva. Não 

havia, contudo, preocupação com a previsão de parâmetros e variáveis que permitissem a 

adaptabilidade do sinalagma à luz das circunstâncias envolvidas em sua execução, de 

forma a favorecer a modicidade tarifária.  

 Por essa razão, os contratos passam a ser aperfeiçoados, de forma a incorporar, em 

fórmulas que estabelecem a dinâmica de reajuste e de revisões ordinárias, de aplicação 

periódica e automática, elementos que objetivam permitir que a manutenção do equilíbrio 

contratual ocorra de forma que não somente o interesse dos concessionários, mas também 

o dos usuários sejam considerados. Entre outros fatores, passa a ser contemplado, nos 

critérios de reajuste ou de revisão ordinária, os ganhos de produtividade e eficiência 

auferidos por concessionários com o objetivo de reduzir o valor das tarifas por eles 

praticadas.  

 Assim, a partir da reconfiguração dos critérios de reajuste, de revisão e da 

incorporação de previsão contratual de remuneração variável conforme o desempenho, 

busca-se a assegurar, ao menos em tese, que, na periodicidade contratualmente definida, a 

equação econômico-financeira possa, constantemente, refletir não somente a justiça 

substancial objetiva da contratação, como, também, a justiça substancial subjetiva – 

sobretudo da perspectiva dos usuários dos serviços. 

 Em vista disso, verifica-se que mudanças na compreensão quanto à composição 

da equação econômico-financeira e, também, à sua constante modificação, por meio de 

critérios e fórmulas predefinidos, de forma a compatibilizá-la com o ideal de justiça 

contratual, têm sido frequentes. Há, portanto, preocupação com a manutenção de um 

sinalagma econômico-financeiro que seja, efetivamente, justo da perspectiva de todas as 

partes envolvidas na contratação – concessionário, poder concedente e usuários. 

 Também foram verificadas modificações significativas em relação aos eventos 

extraordinários que, uma vez materializados, podem autorizar a invocação da garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro para restabelecer o reequilíbrio do contrato. A noção de 

álea extraordinária deve continuar sendo levada em consideração para avaliar se o evento 

superveniente materializado no curso da execução do contrato é, ou não, apto a provocar 

desequilíbrio contratual. A teoria das áleas decorre dos termos da lei e guarda 

compatibilidade com o racional subjacente à garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

Contudo, na medida em que esta teoria lida com conceitos jurídicos indeterminados – 

como, v.g., fato do príncipe, caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão –, não há 

impedimento para que, em meio à modelagem de cada contrato, sejam concebidas matrizes 
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de risco que repartam, entre as partes, potenciais riscos que possam ser antevistos e 

previamente dimensionados.  

 Portanto, os contratos passam a prestigiar a previsibilidade e, por essa razão, 

incorporam matrizes de risco, o que acaba por reduzir o espectro do instituto do equilíbrio 

econômico-financeiro. À medida em que o instituto do equilíbrio econômico-financeiro, no 

âmbito dos contratos de concessão de serviços públicos, se presta a tutelar, em caráter 

remediativo, exclusivamente, fatores externos ao contrato e que produzem impacto 

relevante na sua execução, a incorporação de cláusulas contratuais que estabelecem uma 

alocação objetiva dos riscos acaba por reduzir o espectro do instituto do equilíbrio 

econômico-financeiro, já que tais eventos externos passam a ser incorporados ao contrato. 

 A consolidação desta prática tem o efeito de reduzir o espectro da noção de álea 

extraordinária, que passará a abarcar não os riscos tutelados contratualmente, mas, sim 

aqueles eventos que constituam verdadeiras incertezas – não disciplinadas contratualmente 

–, e, portanto, reduz a possibilidade de invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro com o objetivo de remediar desequilíbrios já ocorridos.  

 As vias procedimentais passíveis de serem utilizadas com o objetivo de solucionar 

controvérsias envolvendo a efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro 

também vêm sendo aprimoradas. De um lado, instrumentos de autocomposição passam a 

ser aceitos e regulamentados a nível legal e contratual. A negociação direta, mediação e os 

dispute review boards vêm ganhando espaço nas modelagens atuais. De outro, 

instrumentos de heterocomposição alternativos à jurisdição estatal também têm sido 

desenvolvidos. Nesse contexto, fiz menção àqueles que envolvem a utilização da 

arbitragem, a resolução de conflitos por agências reguladoras, na via administrativa, e os 

dispute adjudication boards. Tais mecanismos de auto e heterocomposição, além de 

trazerem inúmeras vantagens no âmbito da resolução de conflitos, encontram guarida na 

legislação aplicável às concessões, que autoriza os contratos de concessão a incorporá-los. 

Embora ainda haja certo ceticismo quanto à utilização destas novas vias procedimentais, 

parece-me que a tendência é a de que as críticas à sua utilização sejam, gradativamente, 

afastadas e a sua utilização, nas contratações públicas, seja ampliada.  

 Por fim, tratei dos mecanismos que poderão ser utilizados para restabelecer o 

equilíbrio original do contrato. A Lei Geral de Concessões apenas previu, de forma 

expressa, a alteração de tarifas como instrumento apto a assegurar o equilíbrio contratual. 

Apesar disso, depreende-se, dos seus termos, que outros instrumentos poderão ser 

utilizados. Na realidade, na medida em que a equação econômico-financeira é formada por 



231 

 

elementos plurais, são igualmente variados os mecanismos que poderão ser manejados para 

restabelecê-la. A título exemplificativo, isso poderá ocorrer por meio da prorrogação do 

prazo da concessão, alteração das obrigações contratuais, autorização para a exploração de 

fontes de receitas alternativas, alterações de investimentos, entre outros. Devido à 

impossibilidade de a revisão tarifária constituir, em todo e qualquer caso, solução adequada 

para reequilibrar estes contratos, a praxe contratual e normativa evoluiu. Neste sentido, 

verifica-se que novos contratos têm disciplinado a utilização de mecanismos de 

reequilíbrio bastante variados, à luz das suas próprias particularidades. Trata-se de praxe 

adequada e compatível com a legislação aplicável a tais contratos.  

 Após o longo percurso transcorrido, expresso, neste ponto, em apertada síntese, 

minha proposta releitura da garantia do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de 

concessão na atualidade, em função do colorido atual que vem sendo dado ao tema.  

 A releitura que sugiro não tem por objetivo solapar entendimentos já 

consolidados. Na realidade, a gênese da garantia do equilíbrio econômico-financeira como 

instrumento de efetivação da justiça contratual – que, a meu ver, sempre esteve presente, 

embora nem sempre reconhecida nestes termos –, deve ser preservada. Essa releitura 

tampouco busca defender a existência de um único modelo ideal de conformação e 

efetivação da garantia do equilíbrio econômico-financeiro – o que, além de não existir, não 

é desejável, já que variados modelos, adequados às suas particularidades devem existir e 

podem coexistir de forma harmônica, desde que respeitadas as balizas legais.  

 A releitura que sugiro busca, simplesmente, alertar para o fato de que a garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro tem tido seus contornos aprimorados, por meio de 

todas as modificações sumarizadas acima, em busca de uma maior efetividade dos seus 

propósitos, isto é, a justiça contratual – não somente em seu aspecto objetivo, mas também 

subjetivo. 

 Essa constatação decorre das novas tendências descritas ao longo da Parte III, 

mas, em especial, são 2 (duas) as tendências que vêm tornando possível a realização deste 

objetivo e que, em alguma medida, contrariam a forma pela qual a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro vinha, tradicionalmente, sendo encarada pela doutrina e aplicada na 

prática. Isso porque para que a sua finalidade maior seja alcançada, a operacionalização da 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro vem, em primeiro, ganhando maior 

importância no contexto da proteção do sinalagma econômico-financeiro; e, em segundo, 

menor importância no âmbito da remediação de eventuais desequilíbrios. 
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 O crescente foco na proteção do equilíbrio econômico-financeiro de forma 

constante decorre do aperfeiçoamento das cláusulas que buscam assegurar a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro ao longo de toda a execução contratual. Os contratos 

de concessão atuais têm demonstrado preocupação com a incorporação de critérios e 

fórmulas que, considerando fatores plurais, possam trazer benefícios a todas as partes 

envolvidas na contratação (concessionários, poder concedente e usuários). Assim, devem 

ser aplicados periodicamente, com o objetivo de permitir a constante preservação de um 

equilíbrio econômico-financeiro que reflita não somente a justiça substancial objetiva, 

como, também, a subjetiva.  

 A menor importância da invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro com o objetivo de remediar desequilíbrios já materializados decorre, sobretudo, 

da busca pela mitigação, atenuação ou repartição de potenciais riscos envolvidos na 

contratação. A modelagem dos contratos de concessão tem ganhado importância e contado 

com o envolvimento de diversos atores. Nesse contexto, a fim de contornar problemas 

identificados em contratos de concessão mais antigos, tem sido buscada, frequentemente, a 

eliminação de potenciais riscos envolvidos na contratação, seu abrandamento ou, quando 

isso não for possível, a repartição contratual de riscos entre as partes. Por meio da alocação 

contratual de riscos, permite-se que a parte responsável por cada risco atue com o objetivo 

de evitar sua ocorrência e, caso isso não seja possível, neutralizar seus efeitos. Nestes 

casos, o contrato identifica e dimensiona os riscos e atribui responsabilidade a cada uma 

das partes. Uma vez que a solução é dada pelo contrato, evita-se conflitos e a submissão de 

controvérsias à via judicial.  

 Nos casos em que o evento materializado pode ser enquadrado na matriz 

contratual de riscos, não há razão para a invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro, sendo aplicáveis as soluções preconizadas no contrato. A questão, portanto, 

envolve cumprimento de contrato, e não a invocação da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro. Sendo assim, passam a ser excluídos da noção de álea extraordinária os 

eventuais riscos que tenham sido previamente repartidos entre as partes contratualmente. 

Permanece no campo das áleas extraordinárias, dessa forma, apenas os eventos incertos, 

não previstos pelo contrato, e que se amoldem nos conceitos subjacentes à teoria das áleas.  

Esse movimento, portanto, redunda na redução do espectro da garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 Por meio destas transformações, parece-me que bons resultados podem ser 

atingidos a fim de que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, de forma mais 
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efetiva, atinja seus objetivos, contanto que os limites legais e as cautelas explicitadas ao 

longo desta dissertação sejam observadas. 
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