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RESUMO 

 

 

Os contratos de concessão têm como desafio, diante da certeza da incerteza 
que os permeia, a convivência com o imprevisível e com frequentes 
contrastes entre as expectativas que o principiam e os fatos que se 
apresentam ao longo de seu desdobramento. Neste contexto, assume a 
garantia ao equilíbrio econômico-financeiro importante papel no sentido de 
viabilizar tal forma de contratação e de garantir o interesse público, razão 
pela qual o presente trabalho se propõe a investigá-la em um caminho 
imprescindível para apreensão do que configura desequilíbrio contratual e 
para definir as hipóteses em que há direito ao reequilíbrio econômico-
financeiro. Ainda, busca-se compreender o conceito, a lógica e a 
aplicabilidade do equilíbrio em análise por intermédio das racionalidades 
jurídica, econômica e financeira que o constituem. Para tanto, dedica-se um 
capítulo especial à Taxa Interna de Retorno (TIR), comumente atrelada à 
noção de equilíbrio em contratos de concessão, investigando seus 
desdobramentos, demonstrando em que medida tais noções podem ser 
correlacionadas e traçando críticas acerca da utilização destes enquanto 
sinônimos.    

 

 

Palavras-chave: Concessões. Equilíbrio Econômico-financeiro. 
Desequilíbrio. Reequilíbrio. Taxa Interna de Retorno.   
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ABSTRACT 

 
 

 
 
 
The concession agreements have as a challenge, in face of the certainty of 
the uncertainty that permeates them, the conviviality with the unpredictable 
and the frequent contrasts between the expectations that define them and the 
facts which arise throughout their deployment. Hence, in this context, it 
ensures economic and financial balance playing a primordial role in the sense 
of enabling this form of hiring and ensuring the public interest. It is against this 
background that the present essay aims to investigate the notion of such 
economic and financial balance, research that is essential to identify what 
characterizes its lack of balance and to define the hypothesis in which there is 
the right for rebalance. It seeks to understand the concept, the logic and the 
applicability of the aforesaid balance through the judicial, economic and 
financial rationalities that compose it. Therefore, a special chapter is 
dedicated to the Internal Rate of Return, generally pegged to the notion of 
balance in purchase agreements, investigating its unfoldings, demonstrating 
to what extent such notions can be correlated and drawing criticism about 
their utilization as synonyms.  

 

 

Keywords: Concessions. Economic and financial balance. Imbalance. 
Rebalance. Internal rate of return.  
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1. INTRODUÇÃO 

As concessões de serviço público que habitam nosso cotidiano, 

configurando a atual situação de nossos portos, rodovias, ferrovias e outros 

tantos importantes setores1 - detêm características típicas de instrumentos 

contratuais: acordo de vontades sobre determinado objeto, interesses ditos 

contraditórios e reciprocamente condicionantes e efeitos jurídicos que 

irradiam sobre as partes. 2 

 Recorte-se, de tal perspectiva, a coexistência de diferentes interesses 

que nela se fazem presentes – isso porque, se o interesse precípuo da 

Administração é a adequada prestação de serviços públicos (pelos menores 

dispêndios e tarifas para o usuário), o principal interesse do investidor reside 

na exploração econômica do projeto voltada ao lucro (e sua maximização).3  

Tratam-se aqui de interesses que, condicionando-se reciprocamente, 

encontram-se em um ponto harmônico capaz de atender aos anseios de 

todas as partes envolvidas. E tal ponto harmônico atua como catalisador das 

concessões, sem o qual o instituto não seria viável ou atrativo.4 

 A “equação” utilizada para encontrar esse espaço capaz de 

harmonizar o interesse dos envolvidos traduz uma relação estabelecida por 

ocasião da contratação que, pautada em circunstancias de fato e de direito 

existentes à época da celebração do acordo, bem como em exercícios de 

projeções futuras, resulta na estrutura firmada contratualmente.5  

                                                        
1
 “São eles que configuram a atual situação dos setores de energia, portos, rodovias, 

ferrovias, aeroportos, transportes urbanos, telecomunicações, água e saneamento, 
infraestrutura e serviços em secretarias de estado, presídios, hospitais, centros de 
convenções, tecnologia de informação, processamento de dados e até de alguns dos novos 
estádios – ou arenas – de futebol”. (MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio Econômico-
Financeiro em contratos administrativos de longo prazo. Revista Zênite – Informativo de 
Licitações e Contratos. Ano XXI n

o
 240. Curitiba: Zênite, 2014. p. 110). 

2
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

256. 
3
 MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. Concessões de serviço público: a equação econômico-

financeira dos contratos. São Paulo: Verbatim, 2011. p. 30. 
4
 MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio Econômico-Financeiro em contratos administrativos 

de longo prazo. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos. Ano XXI n
o
 240. 

Curitiba: Zênite, 2014. p. 111. 
5
 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 9. ed. rev., atual e ampl. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013. p. 427 
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 Contudo, essa relação não é inerte e tende a oscilar, porquanto 

qualquer tentativa de projetar o futuro é essencialmente precária e porque o 

cenário circunstancial em que se pauta é dinâmico. E isso não só em razão 

do lapso característico dos contratos dessa natureza, com execução diferida 

ou continuada, mas também em razão de alterações unilaterais facultadas à 

Administração em decorrência de seus poderes exorbitantes. 

A oscilação (no mundo dos fatos) das expectativas e variáveis 

(verificadas ou projetadas em cenário pretérito) pode culminar na distorção 

das premissas utilizadas ao tempo de celebração do contrato em relação 

àquelas efetivamente concretizadas ou a novas previsões. Pode, assim, o 

ponto harmônico inicialmente preconizado desnaturar-se e o contrato não 

mais nivelar os interesses envolvidos do modo inicialmente previsto.  

É neste cenário de imprevisibilidade e instabilidade que o direito ao 

equilíbrio econômico-financeiro ganha especial vulto e que as questões que 

dão contornos a este trabalho emergem: Em que circunstâncias há efetivo 

desequilíbrio contratual? A partir de qual perspectiva de equilíbrio? Em 

havendo direito ao reequilíbrio, de que forma deve ser este estabelecido? 

 O presente trabalho busca, num primeiro momento, compreender a 

dinâmica das questões que se apresentam, tendo como premissa 

fundamental a investigação da noção de equilíbrio econômico-financeiro 

aplicável a contratos de concessão, imprescindível para apreensão do que 

configura seu desequilíbrio e para auferir as hipóteses em que há direito ao 

reequilíbrio. 

 Num segundo momento, pretende-se investigar a compreensão 

econômico-financeira de tal equilíbrio juridicamente estabelecido com base 

no estudo da Taxa Interna de Retorno (TIR), buscando-se compreender de 

que forma tais racionalidades se entrelaçam no conceito de equilíbrio 

econômico-financeiro e em seus desdobramentos. 

 Por fim, perfaz-se uma análise crítica sobre tal estudo, tecendo-se 

algumas percepções sobre o tema. 

 



 
10 

2. EQUILÍBRIO, DESEQUILÍBRIO E REEQUILÍBRIO 

2.1. O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A concessão comum corresponde a uma forma descentralizada de 

prestação de serviço público, que se cristaliza através de um contrato 

administrativo no qual o Poder Público competente (Concedente) transfere ao 

particular (concessionário) a execução, sob sua regulação, de determinado 

serviço público, mediante remuneração advinda do pagamento de tarifas por 

parte dos usuários do serviço.6  

Tal modalidade contratual possibilita, “por um lado, a utilização de 

recursos privados para que o Estado atinja seus objetivos e, por outro, 

permite que o setor privado realize negócios em atividades cuja natureza 

sempre foi mais afeita ao setor público”.7  

Dialoga com tal perspectiva a presença de dois dos interesses que se 

entrelaçam no âmbito das concessões - por parte da Administração, o 

atendimento de necessidades coletivas com a prestação de serviços públicos 

pelos menores valores possíveis, e, por parte do investidor, lucro, através da 

remuneração consubstanciada nas cláusulas econômicas e financeiras. 

Daí se infere que, para que tal espécie contratual se mostre viável, faz-

se necessário um ponto de encontro harmônico entre tais interesses que 

sintetize adequada proposta para a execução do serviço público - tanto para 

a Administração, quanto para o investidor – ao tempo de sua celebração. E a 

existência de tal ponto de equilíbrio só será verificada se houver, nos bônus e 

ônus advindos do contrato para cada qual das partes, uma equivalência 

honesta.8  

                                                        
6
 GUERRA, Sérgio. Equilíbrio Econômico-Financeiro e Taxa Interna de retorno nas Parcerias 

Público-Privadas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Wallbach. Parcerias 
Público-Privadas: Reflexões sobre os 10 anos da Lei 11.079/2004. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 313. 
7
 PASIS, Jorge Antônio Bozoti; BORGES, Luiz Ferreira Xavier. A nova definição de parceria 

público-privada e sua aplicabilidade na gestão de infraestrutura pública. Revista BNDES. Vol. 
10. N. 20. Rio de Janeiro, dez. 2003. p. 174. 
8
 TÁCITO, Caio. O equilíbrio econômico financeiro nas concessões de serviços públicos. In: 

Temas de direito publico (estudos e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 202. 
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A equivalência honesta - estabelecida pelos direitos atribuídos aos 

contratantes e o que lhes é exigido – atua enquanto elemento conector dos 

diferentes interesses que coexistem no contrato, de modo a torná-lo atrativo 

para ambos contratantes e, portanto, factível. Trata-se aqui da base do 

acordo de concessão firmada contratualmente, nuance relevante do equilíbrio 

econômico-financeiro contratual.9  

É, aliás, com tal perspectiva de equivalência honesta que ganha o 

equilíbrio econômico-financeiro suas primeiras cores, em jurisprudência 

francesa proferida em 1910. Na ocasião, discutiam-se exigências feitas pela 

Administração Pública à prestadora de serviços de transporte, Compagnie 

Gènérale Française des Tramways, onerando a concessionária com 

encargos não previstos no contrato de originalmente firmado.10 

Ao julgar o caso, o Conselho de Estado francês admitiu o poder de 

modificação unilateral do contrato pela Administração, a fim de atender ao 

interesse público. Contudo, firmou imune a tal poder o objeto contratado e as 

cláusulas financeiras pactuadas, reconhecendo a existência de um aspecto 

econômico-financeiro contratual a ser preservado, traduzível enquanto 

“equivalence honnête”:  

“É da essência mesma do contrato de concessão buscar e realizar, na medida 
do possível, uma igualdade entre as vantagens que se concedem ao 
concessionário e as obrigações que lhe são impostas. As vantagens e as 
obrigações devem compensar-se para formar a contrapartida entre benefícios 
prováveis e as perdas previsíveis. Em todo contrato de concessão está implícito, 
como um cálculo, a honesta equivalência entre o que se concede ao 
concessionário e o que dele se exige. É o que se chama de equivalência 
comercial, a equação financeira do contrato de concessão.” 

11
 

Tal âmbito de proteção de raízes francesas encontra, de acordo com 

clássica doutrina  de Péquignot referenciada por José Anacleto Abduch 

Santos, fundamentos na obrigação que recai sobre a Administração de pagar 

e no direito que detém o particular de exigir uma compensação sempre que 

àquela, valendo-se de sua prerrogativa de alterar unilateralmente o contrato 

                                                        
9
 MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. Concessões de serviço público: a equação econômico-

financeira dos contratos. São Paulo: Verbatim, 2011. p. 30 e 39. 
10

 MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. Concessões de serviço público: a equação econômico-
financeira dos contratos. São Paulo: Verbatim, 2011. p. 40. 
11

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, 
permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. São Paulo: 
Atlas, 2011. p. 97. (grifo do autor) 
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administrativo, o faça em prejuízo deste. E se tal perspectiva limita-se a 

abarcar, no que tange o âmbito protetivo do equilíbrio econômico-financeiro, 

alterações contratuais inseridas pela Administração, é certo que a doutrina 

francesa alargou esse campo de proteção, assim como fez a doutrina 

brasileira.12 

A construção francesa acerca do tema, essa que traduz a necessidade 

de se  proteger o núcleo econômico-financeiro do contrato, foi importada para 

o sistema legal brasileiro e vem ganhando traços específicos por sucessivos 

textos constitucionais.13  

Na  Constituição Federal de 1988, tal direito encontra amparo no artigo 

37, XXI, onde se prevê que nas contratações de obras, serviços, compras e 

alienações realizadas pelo Poder Público devem ser mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei. 14 Tal garantia constitucional irradia 

para todo o sistema legal, vinculando “toda a elaboração legislativa 

subsequente, a interpretação de textos legais e cláusulas contratuais, e a 

                                                        
12

 SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Equilíbrio 
Econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2010. p.138.  Cabe aqui, por cautela, breve 
consideração acerca da perspectiva de Péquignot em relação ao objeto do presente 
trabalho, pois, ainda que a ideia de contraprestação se mostre pertinente, o emprego do 
verbo pagar, enquanto obrigação da Administração, encontra ressalvas no âmbito das 
concessões. É necessário, nesse sentido, estar atento à distinção entre a lógica que permeia 
contratos de desembolso e a lógica que permeia contratos de concessão, tema que será 
adiante tratado. 
13

 Nesse sentido, nas palavras de Caio Tácito: “A Constituição de 1934 marca o critério da 
justa retribuição do capital como fator essencial a fim de permitir o atendimento normal das 
necessidades públicas de expansão e melhoramento dos serviços concedidos (art. 137). O 
comando reaparece aperfeiçoado na Constituição de 1937 que atribui à revisão das tarifas o 
papel de permitir que, no interesse coletivo, delas retire o capital uma retribuição justa e 
adequada ao atendimento regular da prestação dos serviços (art. 147). Distingue o texto 
constitucional a dupla função da tarifa: retribuir o capital investido e propiciar recursos para a 
expansão e melhoramento do serviço. Preceito equivalente se reproduz na Constituição de 
1946 (art. 151) e alcança a plenitude na Constituição de 1967 e na reforma de 1969, que 
definem como finalidade das tarifas, ao lado da justa remuneração do capital e do 
financiamento, da expansão do serviço, a de assegurar o equilíbrio econômico e financeiro 
do contrato (art. 160, na Constituição de 1937, art. 167 na Emenda Constitucional n° 1, de 
1969). A Constituição atual, mais sóbria, conserva, como finalidade da lei, a preservação do 
caráter especial dos contratos de concessão e destaca como de sua essência, a par dos 
direitos dos usuários, a adoção de política tarifária compatível com a prestação de serviço 
adequado (art. 175)." TÁCITO, Caio. Concessão de Energia Elétrica – tarifas – equilíbrio 
financeiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 203, jan/mar, 1996. p. 
407/408. 
14

 SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Equilíbrio 
Econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2010. p.148. 
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própria manifestação jurisdicional tendente à solução de conflitos relacionados 

à execução de contratos de concessão”.15  

 E, por essa razão, serão inválidas quaisquer estipulações contratuais 

ou legais que desnaturem o direito à preservação do equilíbrio econômico-

financeiro, inclusive aquelas que queiram vincular tal direito à pretensa 

autorização legislativa.16  

Isso incorre em dizer que serão inconstitucionais disposições legais ou 

regulamentares que “pretendam condicionar a concessão de reajuste de 

preços, recomposição de preços ou correção monetária, a uma previsão no 

ato convocatório ou no contrato” 17  e que, mesmo inexistindo previsão 

expressa relacionada ao princípio do equilíbrio nos instrumentos contratuais, 

sua incidência segue imperativa18.  

 Ainda no que tange a previsão constitucional, expõe José Anacleto 

Abduch dos Santos que a “Lei Maior reconheceu que o contratado é um 

colaborador da Administração, sendo seu concurso imprescindível à 

realização do interesse público”. Esse reconhecimento é de vital importância, 

pois “os interesses dos contratados devem ser tomados em consideração, 

sob pena de a Administração não encontrar interessados em com ela 

contratar”, inviabilizando concessões e ocasionando sérios prejuízos para a 

coletividade. 19 

Com tal percepção não se afasta o poder de modificação contratual 

unilateral que detém o Poder Concedente, consoante juízo de conveniência e 

oportunidade da administração. Contudo, se limita o campo de incidência de 

tal poder a cláusulas que digam respeito ao modo de prestação do serviço 

público sob análise, aos elementos e requisitos necessários à tarefa que 

                                                        
SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Equilíbrio 
Econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2010. p.148. 
16

 SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Equilíbrio 
Econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2010. p.148. 
17

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. Rio de 
Janeiro: Dialética, 2000. p. 535. 
18

 SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Equilíbrio 
Econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2010. p.149. 
SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Equilíbrio 
Econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2010. p.137. 
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compete ao concessionário, a “disposições imediatamente condizentes à 

satisfação do interesse público” – as ditas cláusulas regulamentares -, 

resguardando, contudo, cláusulas que digam respeito à forma de remunerar o 

concessionário pelo adequado cumprimento daquelas – as ditas cláusulas 

econômicas.20 

Imunizam-se, assim, do poder extravagante da Administração as 

cláusulas de teor econômico e financeiro, de modo a possibilitar que 

eventuais alterações naquelas (cláusulas regulamentares), tratadas a partir 

das previsões nestas contidas, culminem na preservação do equilíbrio 

econômico-financeiro inicialmente preconizado. E tal perspectiva incorre em 

duas percepções: a uma, de que cláusulas regulamentares podem sofrer 

alteração sem ensejar em desequilíbrio, desde que tal mudança respeite os 

preceitos estampados nas cláusulas econômicas e, a duas, de que ainda que 

as cláusulas regulamentares integrem o contrato de concessão, são as 

cláusulas econômicas aquelas que efetivamente conferem segurança ao 

instrumento contratual. 

Deve-se, assim, “compensar a supremacia da Administração com as 

vantagens econômicas estabelecidas no contrato em favor do particular 

contratado”.21 E este dever deriva do próprio interesse público que não só 

assegura a referida supremacia, mas que também fundamenta a obrigação 

de tal compensação.  

Assegurar o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato não 

incorre em benefício ao investidor (concessionário) em detrimento da 

Administração ou dos usuários, mas também em benefícios destes. Isso 

porque garantir ao concessionário a justa compensação aos seus esforços e 

investimentos é assegurar a continuidade e viabilidade das concessões, bem 

como a satisfatória prestação dos serviços públicos que de tais concessões 

dependem e que se dão em benefício da sociedade. 

                                                        
20

 SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Equilíbrio 
Econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2010. p.141. 
21

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2011. p. 255 Atualizadores: Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero e José Emmanuel 
Burle Filho. 
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Há, assim, que se reconhecer o econômico-financeiro dos contratos 

enquanto garantia de interesse público, na medida em que não se restringe a 

proteger o investidor, mas o projeto concessionário em si e todo o feixe de 

relações que dele deriva. 

 

2.2. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E SEUS CONTORNOS 

 O termo equilíbrio designa, em sua literalidade, “o estado de um 

sistema que é invariável com o tempo”, “a manutenção de um corpo na sua 

posição ou postura normal, sem oscilações ou desvios”, “a igualdade, 

absoluta ou aproximada, entre forças”, “boa proporção ou harmonia”, sendo 

que seu desdobramento em equilíbrio econômico-financeiro acrescenta ainda 

dois elementos importantes a essa perspectiva literal - um econômico e outro 

financeiro, cada qual com uma carga significativa própria.22 

No âmbito das finanças - ou seja, do planejamento financeiro, de 

gestão de ativos e de captação de fundo -, o ponto de equilíbrio pode ser 

traduzido como aquele em que o lucro antes de juros e imposto de renda 

equipara-se aos custos financeiros fixos ou em que o lucro por ação é igual a 

0.23 Trata-se do marco a partir do qual não há prejuízo, caracterizado pelo 

suficiente fluxo de recursos sem os quais não seria possível prover de modo 

adequado o serviço.24  

Já no âmbito da economia - ciência que estuda fenômenos 

relacionados à obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao 

bem-estar, ao modo como se distribuem e se coordenam os diversos 

elementos de um todo ou ainda à administração de recursos (escassos) em 

vista de necessidades (ilimitadas) - ter-se-á equilíbrio quando o sistema não 

                                                        
22

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio. Curitiba: Editora Positivo, 2009. 
V.4.  p. 777 
23

 GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Pearson 
Addison Wsley, 2004.p. 728. 
24

 MARTELANC, Roy   qui   rio econ mico x equi   rio financeiro em concess es: um caso 
de transporte urbano de passageiros.   Congreso Internacional del CLA  sobre la Reforma 
del Estado   de la Administración  ública. Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005, p. 1-12. 
Dispon vel em 
<http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/C
LAD%20X/docu mentos/martelan.pdf>. Acesso em 13 de outubro de 2015. 
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apresentar nenhuma tendência de alteração das decisões significativas 

tomadas pelos agentes racionais envolvidos.  

E tal equilíbrio estará configurado, sob a ótica das concessões, 

quando o capital destinado ao investimento for remunerado por uma taxa que 

não só compense custos financeiros fixos, mas também o custo de 

oportunidade do capital e os riscos associados ao empreendimento.25 

Daí porque define-se equilíbrio econômico-financeiro como “a posição 

estável do projeto concessionário no que respeita à administração de seus 

recursos materiais (economia) e ao capital disponível para tanto (finanças)”.26 

Trata-se de um sistema que - harmonizando os interesses envolvidos e 

equacionando a dinâmica entre custos/obrigações e receitas/direitos 

(financeiros e econômicos, monetários ou não) – representa, ao tempo da 

celebração do contrato, adequada escolha para as partes e que, uma vez 

fixado, deve ser preservado.  

Recorte-se de perspectiva sistêmica que o equilíbrio econômico-

financeiro é espécie de equivalência, de igualdade, de relação e é, assim, 

capaz de dialogar com cenários mutáveis. 27 E não poderia ser diferente se 

pensarmos na improbabilidade – se não impossibilidade – de um contrato 

firmado no presente tutelar de maneira precisa e exauriente a realidade futura 

que será vivenciada ao longo de décadas de execução. 

Os contratos de concessão são naturalmente incompletos e abertos, 

de modo que os preceitos nele contidos não são (nem poderiam ser) 

“estáticos, fechados e exaustivos”, sob pena incorrer em ruptura contratual – 

e essa lógica não pode ser desprezada ao pensar em seu equilíbrio 

                                                        
25

 GUERRA, Sérgio. Equilíbrio Econômico-Financeiro e Taxa Interna de retorno nas 
Parcerias Público-Privadas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Wallbach. 
Parcerias Público-Privadas: Reflexões sobre os 10 anos da Lei 11.079/2004. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 318. 
26

 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: Inteligência da 
Lei 8.987/1995. São Paulo: Malheiro, 2010. p. 388. 
27

 Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo define equilíbrio econômico-financeiro: ““A 
expressão “equação econômico-financeira” significa igualdade, equivalência. Corresponde 
ao termo de equilíbrio que se definiu na conformidade do que os contratantes estipulam 
quando definiram suas reciprocas obrigações.” MELLO, Celso Antônio Bandeira. Pareceres 
de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 121. 
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econômico-financeiro. 28 

Nesse sentido, o equilíbrio econômico-financeiro parece demandar 

certa abertura para não se desnaturar. Atribuir-lhe conteúdo fechado ou valor 

estanque seria inviabilizá-lo ou torná-lo inaplicável aos contratos de 

concessão. É preciso vê-lo sob a luz do dinamismo de tal espécie contratual: 

não como a obrigatoriedade de manter-se incólume valores e disposições 

rígidas, mas como a obrigatoriedade de preservar a justa equivalência entre 

valores e previsões mutáveis, nos termos econômicos contratualmente 

firmados. 

Assim, o respeito a tal equilíbrio não requer que se preservem os 

pesos das cargas que recaem sobre cada polo contratual, mas que se 

preserve a tensão que entre tais pesos se forma. Utilizando-se de 

representações matemáticas de Georges Péquignot, não se está diante de 

um equilíbrio estático do tipo a = b, mas de um equilíbrio pautado em 

proporção, do tipo a/b = a’/b’.29 

Tal percepção nos permite afirmar que o conjunto de obrigações e 

encargos atribuível a cada uma das partes pode se alterar sem que haja 

desequilíbrio, desde que essa alteração seja compensada de modo a manter 

a tensão contratualmente pactuada. Caio Tácito, ao citar Duez e Debeyere, 

evidencia tal percepção nos seguintes termos:  

“as obrigações rec procas que figuram na concessão não tem valor absoluto, 
elas possuem um valor de relação: entre elas se estabelece uma determinada 
proporção e é esta proporção que deve ser mantida. Não são as prestações 
(A,B,C) do concedente que são imutáveis, nem aquelas (a,b,c) da 
concessionária, mas a relação que foi estabelecida entre A,B,C e a,b,c.”

30
 

Nos contratos administrativos de desembolso, compreender a tensão 

dessa relação e estipular qual é a proporção a ser mantida é tarefa 

relativamente simples, pois a dinâmica dos conjuntos de direitos e encargos 

                                                        
28

 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: Inteligência da 
Lei 8.987/1995. São Paulo: Malheiros, 2010. p.409. 
29

 PÉQUIGNOT, Georges. Théorie générale du contrat administratif. Paris: Éditions A. 
Pédone, 1945, p. 451. In: SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de concessão de 
serviços públicos: equilíbrio econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2007, p. 134. 
30

 DUEZ, Paul ; DEBEYERE, Guy. Traité de droit administratif. Paris: Dalloz, 1952, p. 566. 
apud TÁCITO, Caio. O equilíbrio econômico financeiro nas concessões de serviços públicos. 
In: Temas de direito público (estudo e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 201. 
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dos contratantes pode ser traduzida em uma equação singela entre receitas e 

encargos fixos. Aqui, o equilíbrio econômico-financeiro é pensado em vista de 

um contrato de curto prazo e de duas realidades inertes, sendo assim 

representável na imagem de uma balança – de um lado, pende a prestação 

feita pelo contratado e, de outro, a remuneração paga pelo contratante nos 

estritos termos definidos pelo edital e pelo contrato.31 

 Ocorre que essa racionalidade da balança binária não se coaduna 

com concessões de longo prazo. Ainda que a regra fundamental - traduzível 

enquanto “o respeito ao equil brio, tal como definido pela combinação do 

estatuto com o edital e a proposta, consubstanciados no contrato” – seja 

comum a ambos, tem-se no conteúdo do equilíbrio em contratos de longo 

prazo uma estrutura distinta. 32 

Nessa espécie contratual, a simples equação encargos-remuneração 

não consegue abarcar o conteúdo do equilíbrio econômico-financeiro, pois 

aqui “ele terá que ser aferido levando em conta muitas outras variáveis, tais 

como montante estimado de investimento, fluxo de caixa projetado, 

cronograma de desembolsos, variações de receitas, custo de remuneração 

do capital”, etc. 33 Trata-se de uma estrutura complexa que deriva da lógica 

que permeia concessões de longo prazo, lógica essa distinta daquela 

característica aos contratos administrativos de curta duração.34 

 Se nos contratos de curto prazo tem-se uma previsão fechada 

de orçamento, com linearidade no fluxo de receitas e encargos, nos contratos 

                                                        
31

 MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos 
de longo prazo. Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4

a
 Região. – Vol. 1, n 1 (out 

2014). Porto Alegre: Tribunal Regional Federal da 4. Região, 2014. p. 172.   
32

 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: Inteligência da 
Lei 8.987/1995. São Paulo: Malheiro, 2010. p. 400. 
33

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Breves considerações sobre o equi   rio 
econômico-financeiro nas concessões. Revista de informação legislativa, v. 40, n. 159, p. 
194, jul./set. 2003. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/884/R159-14.pdf?sequence=4 Acesso 
em: 07/08/2015. 
34

 MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos 
de longo prazo. Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4

a
 Região. – Vol. 1, n 1 (out 

2014). Porto Alegre: Tribunal Regional Federal da 4. Região, 2014. p. 172.   

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/884/R159-14.pdf?sequence=4
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de longo prazo têm-se picos de receitas e vales de investimentos e encargos. 

35   

Ainda, em concessões é do contratado a responsabilidade pelo aporte 

inicial, bem como por outros aportes pontuais ao longo da execução, sendo 

que a contraprestação correspondente a tais investimentos (nas concessões 

simples advinda das tarifas suportada pelos usuários) só será percebida a 

posteriori e de modo fragmentado, em lógica completamente distinta daquela 

presente em contratos de desembolso.36  

Logo, os aportes do concessionário não são objeto de retorno 

imediato, caracterizando investimentos de longa maturação, tema elucidado 

por Egon Bockmann Moreira nos seguintes termos: 

“a remuneração não decorre do orçamento público (a exceção está nas 
parcerias) e não é feita de uma única vez, mas advém do conjunto fragmentado 
de pagamentos individuais. 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. São muitos aportes, várias obras e serviços, além de muitíssimas 
tarifas cobradas por décadas – a gerar as respectivas projeções econômico-
financeiras que tentam trazer a valor presente as futuras receitas e encargos”.

37
 

 

 Destaque-se, aqui, a distinção entre a lógica do valor em que se 

pautam os contratos de curto prazo e de longo prazo: enquanto naqueles o 

valor presente é o valor contratual previamente firmado, ajustado pela 

correção monetária, nestes o valor presente é o valor contratual futuro 

tornado presente, por intermédio de ferramentas financeiras.38 

E a inadequação da noção equilíbrio como a simples relação entre 

receitas e encargos a ser preservada também deriva da perspectiva tarifária 
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos 
de longo prazo. Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4

a
 Região. – Vol. 1, n 1 (out 

2014). Porto Alegre: Tribunal Regional Federal da 4. Região, 2014. p. 172/174.   
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos 
de longo prazo. Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4

a
 Região. – Vol. 1, n 1 (out 

2014). Porto Alegre: Tribunal Regional Federal da 4. Região, 2014. p. 172/174.   
37

 MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos 
de longo prazo. Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4

a
 Região. – Vol. 1, n 1 (out 

2014). Porto Alegre: Tribunal Regional Federal da 4. Região, 2014. p. 174. 
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos 
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 Região. – Vol. 1, n 1 (out 
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(receita) em contratos de longo prazo. Isso porque as estruturas das tarifas 

praticadas em tais contratos são múltiplas e não configuram uma constante – 

seja pelos diferentes preços praticados num mesmo momento (a depender 

de faixas etárias, padrão de utilização do serviço, categoria de usuário e 

tantas outras variantes)39, seja por diferentes margens de lucro e composição 

financeira de uma mesma tarifa ao longo da execução do contrato40.  

Coexistem, assim, tarifas com diferentes estruturas de preço, custo e 

retorno que devem harmonizar-se para garantir a viabilidade da concessão. E 

tal harmonia, em contratos de longo prazo, advém de uma complexa 

engenharia financeira tarifária que uma fotografia não é capaz de traduzir: 

tem-se aqui um filme, uma realidade dinâmica e fractal de componentes 

interligados que precisa ser analisada como um todo.  

É por essa razão que em tais contratos deve-se falar em nível de 

receita tarifária, que dialoga com essa complexa estrutura, e não em um valor 

de contrato. Isso porque nível de receita trata do volume de dinheiro 

necessário ao empreendimento, arrolando todas as importâncias monetárias 

a ele necessárias trazidas a valor presente, em uma racionalidade diversa 

daquela impressa no valor de contrato.41  

E mais. A complexidade característica de tais relações também é 

manifesta em seu aspecto contratual. Isso porque “não se tem uma relação 

jurídica binária desenvolvida no tempo presente”, mas um “negócio bilateral 

                                                        
39

 MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos 
de longo prazo. Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4

a
 Região. – Vol. 1, n 1 (out 

2014). Porto Alegre: Tribunal Regional Federal da 4. Região, 2014. p. 174.   
40

 E tal conclusão advém de uma série de fatores, tais como o fato dos aportes e recursos 
pontuais serem recuperados, por intermédio das tarifas, de modo fragmentado ao longo da 
execução contratual, ou ainda pelo diferente valor do dinheiro ao longo do tempo (uma 
unidade monetária em momento presente vale mais do que a mesma unidade em momento 
futuro). 
41

 Ao tratar de n vel de receita, Egon Bockmann Moreira a sintetiza como “os custos totais do 
projeto concessionário – trazidos a valor presente por meios de metodologias de 
administração financeira. São arroladas todas as importâncias monetárias durante a 
integralidade do prazo contratual: obras, serviços, pessoal, administrativo, etc. Uma vez 
fixados valores e datas, faz-se o cálculo financeiro para trazê-lo a valor presente. A premissa 
básica é que um dólar hoje vale mais do que um dólar amanhã: o de hoje pode ser aplicado 
e render juros – e valer, amanhã, a respectiva unidade mais sua remuneração. Dai porque o 
custo financeiro de uma obra ou serviço a ser prestado não é igual ao seu custo atual.”  
(MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio Econômico-Financeiro em contratos administrativos 
de longo prazo. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos. Ano XXI n

o
 240. 

Curitiba: Zênite, 2014. p. 114) 
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(Administração-particular), que dá origem a todo um universo de relações 

multipolares, presentes e futuras”, não só proveniente das ligações que se 

estabelecem para viabilizar o projeto concessionário, mas também daquelas 

que do projeto de concessão ou da adequada prestação do serviço 

contratado dependem.42  

Por tais razões, afirma-se que o equilíbrio econômico-financeiro aqui 

investigado não se encerra na preservação de despesas e receitas afetas ao 

Concedente e ao concessionário, mas vai além - seja pela complexidade dos 

contratos e da equação que marcam tal equilíbrio, seja pelo dever de se 

preservar uma série de relações adjacentes que do projeto concessionário 

irradiam em observância ao interesse público.  

Logo, o equilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão 

não pode ser representado - tampouco pensado – como uma balança binária 

em posição estática. Aqui, se balança houvesse, teria ela “muitos pratos, de 

diferentes tamanhos e perspectivas, muitos deles presentes e outros tantos 

futuros”, cada qual com diferentes pesos em diferentes momentos 

endocontratuais.43 

É, portanto, imperativo reconhecer que, não só por toda essa 

complexidade, mas também pela precariedade inerente a qualquer previsão 

de longo prazo, são os acordos de concessão naturalmente incompletos e 

carregados de uma extraordinária carga subjetiva. E, diante de toda essa 

abertura, reside no equilíbrio econômico-financeiro e na garantia de sua 

preservação o norte objetivo capaz de assegurar estabilidade e segurança 

jurídica ao instituto. 
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos 
de longo prazo. Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4

a
 Região. – Vol. 1, n 1 (out 

2014). Porto Alegre: Tribunal Regional Federal da 4. Região, 2014. p. 176.   
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2.3. CONDIÇÕES DO CONTRATO ENQUANTO SUBSTRATO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Conforme denota-se do que foi anteriormente exposto, as 

concessões são permeadas por uma série de incertezas derivadas de seu 

longo prazo de duração, da complexidade de seu objeto e de prerrogativas 

exercidas pela Administração, de modo que a garantia ao equilíbrio 

econômico-financeiro assume papel essencial para tornar este tipo de 

contratação viável.44  

Tal garantia configura direito constitucionalmente previsto, na medida 

em que o art. 37, XXI, da CF, extensível às concessões, tutela a 

“manutenção das condições efetivas da proposta”, de onde se extrai a 

intangibilidade da equação econômico-financeira advinda do contrato. 45 

Nesse sentido, para Fernando Vernalha Guimarães, o equilíbrio assegura as 

partes, mediante a formalização do contrato, direito “à preservação do 

conteúdo econômico da proposta oferecida na esfera do processo de licitação 

(compreendida essa conjuntamente com todos os documentos que instruem o 

processo de licitação) ao longo de toda a execução da concessão”.46 

Em linha com tal previsão tem-se a redação do art. 10 da Lei de 

Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei 8.987/1995), que 

fortalece a referida garantia ao afirmar que “sempre que forem atendidas as 
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 PEREZ, Marcos Augusto. Mecanismos para a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro nas parcerias público-privadas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael 
Wallbach. Parcerias Público-Privadas: Reflexões sobre os 10 anos da Lei 11.079/2004. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313. 
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“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
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cumprimento das obrigações.” 
46

 O autor segue explicando que “o conteúdo econômico de uma concessão é formado a 
partir da relação de diversos elementos (como o valor da tarifa e as condições de 
reajustamento, as condições gerais para implementação dos encargos, o prazo de 
concessão, etc.) que configuram uma espécie de equação econômico-financeira”. 
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de Serviço Público. São Paulo: Saraiva, 2014. 
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condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-

financeiro”.  

Contudo, note-se que se a letra da lei revela o direito ao equilíbrio 

econômico-financeiro, o faz em seus contornos estruturais, restando silente 

quanto ao conteúdo preciso, as práticas e os métodos necessários para dar-

lhe corpo e vazão. 

A norma limita-se a “positivar a necessária garantia das “condições 

do contrato” sob a ótica do equil brio econômico e financeiro da concessão”, 

remetendo, portanto, ao instrumento contratual a tarefa de atribuir-lhe 

substrato.47  

Tal substrato capaz de revelar o equilíbrio econômico-financeiro 

aplicável ao caso concreto só será encontrado mediante análise das 

condições do contrato – seja das condições por ele estabelecidas, seja das 

condições circunstanciais e institucionais nas quais ele fora celebrado.48 

É de tal arcabouço contratual que se faz possível análise mais precisa 

de questões relativas ao “ponto ótimo da tarifa, seu n vel de estrutura, os 

respectivos fluxos financeiros e os critérios de avaliação do custo de 

oportunidade e remuneração do dinheiro no tempo, bem como as variações 

que o contrato experimenta em seus custos e receitas”.  a  porque 

discussões acerca do tema - em especial aquelas que orbitam em torno do 
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dever de reequilíbrio - devem neste arcabouço, em conjunto com preceitos 

legais, pautar-se. 49 

E se diz aqui especial porque é a alteração de elementos abarcados 

pelo contrato (e, consequentemente, do equilíbrio dela resultante) que pode 

culminar no dever de reequilíbrio. Logo, para que exista o dever de 

reequil brio, não é “necessário o desequil brio absurdo, nem que o 

concessionário esteja à beira da falência, pois se está diante do dever 

estatutário de manutenção do equilíbrio, tal como objetivamente definido nas 

condições do contrato”.50  

Essa perspectiva encontra amparo na teoria da base objetiva, 

assegurada tanto pelo Direito Privado, quanto pelo Direito Público, na medida 

em que visa resguardar o contrato – que faz lei entre as partes - e a 

manifestação livre de vontades que gerou o vínculo obrigacional, em garantia 

da segurança jurídica e da viabilidade de concessões de longo prazo e em 

consonância com as normas legais.51  

São as condições do contrato critério-chave para a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro da concessão de serviço público.52 E com 

essa visceral ligação entre o contrato e a definição de seu equilíbrio 

econômico-financeiro, reitera-se a já mencionada abertura que o conceito 

deste último demanda - isso porque a base contratual, essa que dá corpo ao 

equilíbrio, não pode ser definida aprioristicamente, podendo apresentar 

tantas formas e nuances quanto pode o conteúdo dos contratos assumir.  

Em decorrência de tal amplitude, qualquer tentativa de pontuar, de 

modo taxativo, os elementos que podem compor tal base estará propensa ao 

insucesso. Alguns componentes podem ser elencados como essenciais ou 

pressupostos, tais como a boa fé objetiva e a confiança recíproca, o estatuto, 
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a natureza e respectivas qualidades, as circunstancias institucionais que 

determinam a existência daquele específico negócio jurídico, a respectiva 

natureza funcional do pacto 53 , os elementos que fixem os 

encargos/vantagens atribuídos a cada uma dos contratantes54 e sua matriz 

de riscos. Contudo, reitere-se que somente a análise concreta do instrumento 

contratual é capaz de determinar os elementos que efetivamente 

consubstanciam o equilíbrio econômico-financeiro aplicável. 

 

2.4. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SOB A ÓTICA DA MATRIZ 

DE RISCOS 

No que tange às disposições contratuais e questões relativas ao 

equilíbrio econômico-financeiro, merece a matriz de risco especial atenção. 

Isso porque a alocação de riscos contratualmente estabelecida gera – 

inclusive em suas lacunas, no silêncio do contrato – efeitos concretos quanto 

a definição de responsabilidades por eventos futuros que impactem na 

Concessão, servindo enquanto limitador do espaço protetivo intitulado 

equilíbrio econômico-financeiro.55  

Não havendo lei que aloque claramente um determinado risco a uma 

das partes, a legislação faculta ao contrato a tarefa de fazê-lo.56 E isso será 
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sintetizado numa matriz que funciona, “em última análise, como delimitação 

da responsabilidade de cada parte em relação às principais contingencias 

(ordinárias e extraordinárias) que podem acometer a relação jurídico-

contratual”.57  

Daí pode-se inferir que o equilíbrio econômico-financeiro equivale ao 

“desdobramento prático da distribuição de riscos contratuais”58, na medida 

em que aquele garante a manutenção e a estabilidade dos efeitos desta.59 

Isso porque, se o equilíbrio econômico-financeiro expressa uma relação entre 

Poder Concedente e concessionário que, desvirtuada, garante à parte 

prejudicada o direito ao reequilíbrio, não há como dissociá-lo da matriz de 

riscos que o limita ao estabelecer que “sempre que determinado risco se 

materializar, incumbirá à parte cuja responsabilidade o risco foi alocado a 

obrigação de ressarcimento (à outra) ou a obrigação de suportar os efeitos 

derivados da sua materialização”.60 

Em harmonia com tal perspectiva, Maurício Portugal Ribeiro define a 

equação econômico-financeira do contrato enquanto “a relação entre serviço 

a ser prestado, a sua matriz de risco e a remuneração prevista no contrato”, 

pois seria essa a “relação que é estabilizada no momento da formulação da 

proposta” e que “deve ser protegida e preservada ao longo do contrato, por 

meio dos mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro”.61 

Note-se que alegado desequilíbrio só ensejará direito ao reequilíbrio 

caso aquele efetivamente prejudicado pela oscilação de dada variável não 

seja o responsável pelos riscos inerentes ao evento que a produziu – ou seja, 
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caso o risco daquele evento que ensejou a mudança na relação previamente 

estabelecida não esteja contratualmente alocado no agente prejudicado.  

Nas palavras de André Guskow Cardoso:  

“dependendo da repartição concreta dos riscos definida em determinado 
contrato, a ocorrência de um evento usualmente apto a produzir o rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro poderá não ensejar a necessidade de 
restabelecimento do equilíbrio contratual. Tome-se, por exemplo, determinado 
contrato de concessão patrocinada em que a integralidade dos riscos 
geológicos tenha sido atribuída ao parceiro privado. Neste caso, mesmo que se 
verifiquem situações que configurem a concretização de tais riscos geológicos, 
não caberá promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. A rigor, não terá havido rompimento do equilíbrio econômico-
financeiro, na medida em que tal risco foi assumido pelo particular.”

62
  

 

Assim, quando se firma que dado risco é de responsabilidade única e 

exclusiva de um dos contratantes, neutralizam-se variações decorrentes de 

tal risco do núcleo contratual a ser preservado em benefício deste. 

Em construção pretensamente didática, seria como se a “fórmula” que 

equaciona o equilíbrio fosse a mesma para ambas as partes, mas as 

possibilidades de preenchimento ao longo da execução contratual (para fins 

de determinação de desequilíbrios passíveis de recomposição) se 

mostrassem a elas distintas, a depender das definições da matriz de risco. 

Isso porque o preenchimento de variável correspondente a risco alocado ou 

de variável que oscile em decorrência da concretização de tal risco deveria (i) 

ser realizado pelo valor fixado ao tempo da celebração do contrato por aquele 

que assume o risco e (ii) por valor condicionado a ser igual ou menor do que 

este para a parte que dele se isentou.  

Isso significa que eventuais perdas decorrentes da concretização de 

riscos alocados devem ser suportadas pela parte que os assumiu ao tempo 

da celebração do contrato, não cabendo a pretensão de impor seu 

compartilhamento com aquela parte que do risco se isentou. Em outras 

palavras, só será “cab vel a recomposição do equil brio econômico-financeiro 

a favor do concessionário se o evento causador do desequilíbrio for risco 
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atribuído pelo contrato ao Poder Concedente”, sendo a mesma lógica 

aplicável invertendo-se os polos.63 

De igual modo, caso a oscilação venha a favorecer a situação daquele 

que objetivamente assumiu o risco, não cabe a pretensão, por parte daquele 

que de tais oscilações se eximiu, de compartilhar ganhos daí advindos. Tais 

ganhos representam um prêmio pelo risco assumido e, assim, se mostram 

legítimos -daí porque a única pretensão que pode aquele isento do risco 

contratualmente alocado reivindicar é de, prejudicado por variação decorrente 

de fato imputável a outra parte, pleitear o reequilíbrio para reestabelecer a 

equivalência existente ao tempo da celebração do contrato. 

Por fim, cabe salientar que a compensação por desequilíbrio que, 

atribuível pelo contrato a uma das partes, venha a prejudicar a outra, deve 

reestabelecer a parte prejudicada sua condição econômico-financeira 

imediatamente anterior ao evento gravoso. E tal preceito incorre no 

reconhecimento que qualquer metodologia de reequilíbrio que falhe em tal 

compensação, deixando “a parte atingida em condição pior do que a que 

tinha antes da ocorrência do evento gravoso”, é inadequada para esse fim, 

pois reduz a eficácia da própria matriz de riscos contratual.64 

 

2.5. RISCOS NÃO ALOCADOS E O DEVER DE REEQUILIBRAR 

Ainda que seja “por meio do sistema de recomposição do equil brio 

econômico-financeiro que a matriz de riscos contratuais ganha vida e produz 

efeito concretos”65, os contornos de tal sistema protetivo não se encerram 

nos limites da alocação de risco contratualmente estabelecida.  
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Isso porque é improvável – se não impossível - que a matriz de risco 

contratual discipline todo e qualquer evento: basta lembrar que não estamos 

diante de uma realidade estática e apreensível em sua completude, mas de 

uma estrutura complexa, dinâmica e viva que se projeta num futuro 

inexoravelmente incerto. 

Tal matriz encontrará, assim, limites de cognoscibilidade, por ser 

“praticamente imposs vel esgotar o mapeamento de todos os riscos ou 

contingencias futuras que possam atingir a execução do contrato”, e limites 

econômicos, pois, considerando os altos preços de estudos acerca da 

matéria, “a partir de um certo n vel de informação e detalhamento, a elevação 

dos custos de transação poderá comprometer a própria vantagem advinda da 

alocação de riscos entre as partes”.66  

 Diante de tais limites, lacunas na matriz contratual existirão. E, caso a 

existência de fato não disciplinado pela base contratual - “isto é, uma 

alteração significativa que, quando da consolidação do contrato (estatuto + 

edital + proposta = contrato), a ele não foi incorporada” -   e não disciplinada 

por lei específica venha a gerar efeitos endógenos ao equilíbrio econômico-

financeiro, há inicialmente que se analisar as consequências ocasionadas 

para dar adequada tratativa ao evento.67  

Essa análise deverá auferir se tais variações circunstanciais impactaram 

de fato no nível tarifário e nos fluxos do projeto concessionário – “provocando 

(ou não) resultados que façam eclodir o dever de reequilibrar” – e em que 

medida. Em outras palavras, devem ser os efeitos oriundos do fato 

quantificados (em moeda, tempo, insumos, fluxos ou outras unidades) e, com 

base em tal quantificação, auferido qual seu real impacto para a estabilidade 

e para o equilíbrio da concessão. E isso sob a luz da base objetiva contratual, 

pois ainda que o contrato não discipline dado evento superveniente, é com 
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base nos critérios por ele estabelecidos que a análise de eventual 

desequilíbrio decorrente desse evento deve se pautar.68 

Se tal análise demonstrar efetivo desequilíbrio sem que a letra expressa 

da lei69 ou a alocação de riscos contratual lhe dê tutela específica, cabe 

aplicação subsidiária da lógica das áleas tradicionalmente acolhida pela 

doutrina brasileira. 

 De acordo com tal perspectiva, contrapõe-se a existência de uma álea 

ordinária (caracterizada como o risco ordinário e previsível) à de uma álea 

extraordinária (envolvendo riscos imprevisíveis). E, diante de tal raciocínio, 

eventos afetos àquela álea deveriam ser pelo concessionário suportados, 

enquanto eventos afetos a esta álea, desde que resultem em desequilíbrios, 

sujeitariam a Administração ao dever jurídico de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro.70 Tal perspectiva, na lição de Antônio Carlos Cintra do 

Amaral, é assim traduzida: 

“A concessionária assume o risco contido na álea ordinária. Ela pode gerir mal 
sua atividade. Não controlar adequadamente seus custos. Perder produtividade. 
Ou podem ocorrer fatores externos, como, por exemplo, a redução da receita 
prevista. É o risco do negócio, que lhe é atribuído por lei (art. 2º, inciso II, da Lei 
8.987/95). Mas o ordenamento jurídico a protege do risco contido na álea 
extraordinária. Vale dizer: ele a protege quando ocorrem fatos supervenientes 
(ou previs veis mas de consequências incalculáveis) e extraordinários”.

71
 

 

Nesses termos, em observância a lei que disciplina as concessões, o 

concessionário explorará o serviço “por sua conta e risco” (Lei 8.987/95, art. 

2º, II e III), englobando-se aqui riscos inerentes à atividade empresarial, 
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sejam eles exógenos (a exemplo de riscos econômicos) ou endógenos (tais 

como riscos de construção, financiabilidade ou insolvência).72 Trata-se do 

“ônus usual do negócio, risco verificado no trato comercial diário, que não 

pode recair sobre outro contratante” e que, portanto, não dá azo ao 

reequilíbrio por situar-se no que a literatura jurídica intitulou de álea 

ordinária.73 

Em contrapartida, a álea extraordinária abarca prejuízos econômicos 

suportados pelo concessionário em decorrência de conduta da Administração 

 ública (álea administrativa), bem como por “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)”. 74 

Tratam-se aqui de eventos que ensejam legítimas pretensões de 

reequilíbrio, derivados, como preceitua Antônio Carlos Cintra do Amaral, de 

Fato da Administração, tal como alteração unilateral do contrato ou 

descumprimento de obrigações contratuais, de um Fato do Príncipe ou de um 

fato incluído na chamada Teoria da Imprevisão, como força maior, caso 

fortuito ou interferências imprevistas.
75

 

O referido Fato da Administração traduz conduta lesiva da 

Administração enquanto parte contratante “que acarrete a impossibilidade de 

sua execução ou o desbalanceamento da equação econômico-financeira”, 

gerando, para o investidor prejudicado, direito ao reequilíbrio de tal equação. 

76 

Inserem-se aqui hipóteses em que a Administração intervém de modo 

formal e direto no conteúdo do contrato, destacando-se hipóteses em que 
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consubstancia uma alteração unilateral. 77  Em havendo tal alteração de 

clausulas regulamentares sem a justa observância às contraprestações 

econômicas devidas, consolidar-se-á um desequilíbrio pelo qual deve a 

Administração responder – assertiva advinda do art. 9, §4, da Lei 8.987/95, 

que preceitua que, “em havendo alteração unilateral do contrato que afete 

seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá 

restabelecê-lo, concomitantemente à alteração”.78  

Já o Fato do Príncipe consiste em ato praticado pelo Poder Público 

que, ainda que não relacionado diretamente ao contrato, produz impactos 

endocontratuais que incorrem em rompimento do equilíbrio econômico-

financeiro deste. Veja-se que não se pressupõe um ato dirigido a produzir tal 

efeito (ainda que o faça), mas “uma medida de ordem geral e que apenas 

indiretamente repercute em alterações no seio do contrato”. 79 

Por fim, sob a tutela da Teoria da Imprevisão estão fatos imprevistos 

ou de consequências imprevis veis que, “involuntários e exteriores ao 

domínio da Administração, provoquem o rompimento da equação econômico-

financeira do contrato”. 80  

Fala-se, aqui, em álea econômica, que não se confunde com riscos 

ordinários advindos da atuação do concessionário. Isso porque, nas palavras 

de Caio Tácito, tal álea é:  

“por natureza, extraordinária, excedente aos riscos normais admitidos pela 
natureza do negócio. Os fenômenos de instabilidade econômica ou social 
(guerras, crises econômicas, desvalorização da moeda) são as causas 
principais do estado de imprevisão, tanto pela importância do impacto de seus 

efeitos, como pela imprevisibilidade de suas consequências. ” 
81
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 Por fim, abarcando todas estas hipóteses, cabe ponderar a grande 

probabilidade de que que impactos exógenos influenciem no pacto 

inicialmente preconizado entre as partes e que alterações contratuais, diretas 

ou não, se façam presentes. Isso porque “seria ilusório – se não errado – 

supor que haverá um contrato de concessão tão completo que o torne imune 

a variações”. Nesse sentido, basta pensarmos na variabilidade de medidas 

políticas que se dão ao longo de décadas, capazes de interferir no lucro do 

concessionário, ou na precariedade do conceito de serviço adequado, frente 

aos avanços tecnológicos e mudanças nas demandas sociais que interferem 

naquilo que Poder Concedente precisa prover à população ao longo dos 

anos, ensejando alteração de cláusulas contratuais. 82  

E faz-se tal observação para ressaltar a necessidade de se reconhecer 

os contratos de concessão como incompletos e dinâmicos, compreendendo-

os enquanto abertos e evolutivos. Devem, assim, ser regidos pelas ideias-

força da mutabilidade e da capacidade de aprendizagem, trazendo em seu 

corpo, com grau ótimo de “formalização e explicitação”, meios de conviver 

com o novo e com o imprevisível e de aprimorarem-se – não só prevendo 

ferramentas para adequação consensual de falhas, mas para precisar o que 

configura equilíbrio e para nortear situações de desequilíbrio. Somente tal 

percepção é capaz de estabelecer um cenário de eficiência e segurança aos 

contratos em atendimento ao interesse público.83 
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3. TAXA INTERNA DE RETORNO  

3.1. TIR: PARÂMETRO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 

 Ao firmar-se uma concessão, contratualiza-se um feixe de direitos e 

obrigações afetos às partes que resulta, em conjunto com uma série de 

expectativas advindas do cenário-base presente ao tempo da decisão de 

concretização do projeto, em um investimento com determinada taxa de 

rentabilidade esperada pelo concessionário. 

 Tal taxa é o que se intitula Taxa Interna de Retorno (TIR), referência 

utilizada como “parâmetro para mensurar se o próprio contrato de concessão 

está equilibrado do ponto de vista econômico financeiro”, assim como para 

recompô-lo em casos de desequilíbrio.84 

 Sua cifra traduz “um  ndice relativo que mede a rentabilidade do 

investimento por unidade de tempo”85  e que sintetiza os méritos deste a 

despeito do que ocorre no mercado de capitais – daí porque tal taxa de 

retorno qualifica-se como interna, revelando-se uma cifra intrínseca que se 

vincula apenas aos fluxos de caixa do projeto.86  

 Em termos técnicos, a TIR corresponderá à taxa de juros que iguala o 

valor das saídas ao valor das entradas de caixa de dado investimento. Trata-

se, pois, da taxa que torna o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto igual a 

zero.87  
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Graficamente, a título elucidativo, poderia ser assim situada: 88 

 

E, consonante tal lógica, sua representação matemática pode ser 

expressa enquanto:  

 

 

 
Onde: 
I = Taxa de desconto (TIR) 
Fn = Fluxos de caixa no período n 
n = Número de períodos 

  

 A TIR resultante de tal equação referência o resultado financeiro do 

investimento, onde TIR > 0 ilustra lucro financeiro (retorno financeiro 

marginal), TIR < 0 traduz prejuízo financeiro (negativo resultado financeiro 

marginal) e TIR = 0 representa ausência de retorno financeiro, sempre em 

termos percentuais adstritos ao projeto.  

 Para que o investimento se mostre equilibrado para o concessionário, 

a TIR estimada deve ser não só positiva, mas igual ou superior do que o 
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custo de capital. 89  E mais: o investimento se mostrará atraente para o 

investidor quando a relação entre os fluxos de caixa esperados e os 

investimentos empreendidos reflexos na TIR for capaz de remunerar 

adequadamente o custo de oportunidade do capital por ele empregado no 

projeto.90  

 Neste ponto, cabe breve reflexão acerca da racionalidade que permeia 

o custo de oportunidade, definido por Brigham enquanto a “taxa de retorno 

que se poderia obter com investimentos alternativos de risco semelhante”.91 

Trata-se aqui da consciência de que, não dispondo o investidor de 

recursos ilimitados, “a aceitação de uma alternativa exclui outras”, pois a 

escolha de um investimento se dará em detrimento dos demais.  Logo, o 

custo de oportunidade “refere-se ao que se renúncia ou, em outras palavras, 

a uma comparação entre a política que se elegeu e a política que se 

abandonou”, na medida em que o uso de um recurso econômico impede sua 

aplicação em outras.92 

Com isso infere-se que a expectativa de lucro expressa pela TIR – 

aquela que investidor terá “caso todas as premissas apresentadas no 

estudo/modelagem sejam cumpridas, ou seja, se os custos e o faturamento 

decorrentes da concessão forem os previstos” - deve se mostrar 

suficientemente atraente para conduzi-lo a concretização do investimento, 
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análise esta que necessariamente perpassa por considerações acerca de seu 

custo de oportunidade.93 

Sob a lógica econômica do investidor, dado projeto só será 

concretizado quando sua taxa de retorno for superior ao custo de 

oportunidade de capital do acionista – custo de oportunidade que deverá 

incluir um prêmio de risco, traduzível enquanto uma remuneração adicional 

àquelas advindas de aplicações financeiras consideradas sem risco. Tal 

prêmio, de acordo com António Martins, “representa o impacto de alterações 

econômicas que escapam ao controle do investidor, e decorrem da evolução 

da conjuntura econômica mundial, nacional ou setorial. É o designado “risco 

sistemático”, inerente ao sistema econômico”.94 

Neste diapasão, pode-se dizer que o projeto será atraente para o 

concessionário quando a TIR daquele for superior a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). Tal taxa, que representa a rentabilidade mínima que o 

investidor considera necessária para realizar o investimento, deve ser “maior 

ou igual ao custo de oportunidade e ao custo de capital”, análise que se dá 

em observância as distintas fontes de recursos presentes no investimento em 

análise. 95 

Tal indicador (TMA) pode ser conhecido a partir do cálculo do Custo 

Médio Ponderado de Capital (WACC), comumente referenciado por seu 

termo em inglês, Weighted Average Cost of Capital, como WACC.  

Tal metodologia mensurará, considerando preceitos referentes ao 

risco de mercado, o retorno mínimo do investimento que assegura a 

remuneração de capital próprio e de terceiros96 - e assim o fará, segundo 
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Gitman, “multiplicando o custo de cada tipo espec fico de capital por sua 

proporção na estrutura de capital da empresa”.97  

O custo de capital próprio representará a disposição do acionista em 

investir no projeto, considerando os riscos a este intrínsecos e o custo de 

oportunidade. Trata-se, pois, da fatia de capital investido no projeto que 

incorre em custo composto pela taxa livre de riscos, por um prêmio de 

mercado e por um beta referente ao coeficiente de risco peculiar ao setor em 

que se insere o projeto, que pode ser matematicamente expresso 

enquanto:98 

RE=RF+b(RM-RF) 

Onde: 

RE = Custo de Capital Próprio; 
RF = Remuneração do Ativo Livre de Risco (remuneração paga pelo 
ativo que apresenta o menor risco da economia, em geral títulos 
públicos); 
b = Coeficiente de Risco (medida de risco do ativo frente aos demais 
ativos do mercado); 
RM = Remuneração da Carteira de Mercado (remuneração oriunda da 
diversificação da carteira de investimento nos ativos disponíveis no 
mercado 
 

Já o custo de capital de terceiros representará a disposição dos 

financiadores em alocar recursos no projeto, refletindo um custo que oscilará 

de acordo com fatores tais como sua duração, condição econômica das 

empresas envolvidas, etc. Trata-se, aqui, da fatia de capital não advinda dos 

acionistas, mas de terceiros, que incorre em custo composto pela taxa livre 

de risco somada ao prêmio de risco de crédito (spread).99 
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A ponderação entre tais custos e os percentuais que representam o 

volume de recursos alocados pelos acionistas e por terceiros em face do total 

investido no projeto traduz uma taxa de rentabilidade que deve mostrar-se 

compatível (igual ou inferior) com a TIR preconizada.100 

No que tange tal TIR preconizada, ou seja, aquela inicialmente 

esperada pelo investidor, há que se notar que sua determinação envolve 

“prognósticos ex ante num cenário de estabilidade jurídico-econômica” 

necessários a elaboração de projeções de investimento, prognósticos estes 

que, por mais apurados que sejam, não constituem “um exerc cio de 

futurologia”.101  

Daí que, em face das já expostas especificidades inerentes às 

concessões, faz-se naturalmente presente em tais projeções a certeza da 

incerteza. Há, por isso, que se esperar, ao longo da execução contratual, a 

ocorrência de mudanças nos pressupostos utilizados nas projeções 

financeiras originais, alterações que, em regra, incorrem na reflexa alteração 

de indicadores de rentabilidade que tal projeto evidenciava no momento em 

que se decidiu concretizá-lo. 102 

 De tal ponderação advém a percepção de que a TIR verificada a 

posteriori pode – e tende – a ser distinta daquela originariamente estimada 

com base no plano de negócios original, sendo que tal descolamento entre 

expectativa e realidade eventualmente implicará, a depender de sua origem e 

consistência, o dever de reequilíbrio.  

É nesse sentido a compreensão doutrinária, que vincula a TIR ao 

reequilíbrio econômico-financeiro do edital/contrato por entendê-la enquanto 

um indicador que estabiliza as projeções do projeto de investimento e que, 
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por isso, deve ser preservada. Sua manutenção atua enquanto garantia tanto 

do Poder Concedente quanto da concessionária, de modo que sua 

modificação enseja revisão nos termos e limites previstos em lei e no 

contrato.103 

De tal perspectiva derivam as já referenciadas funções que tal 

indicador pode assumir, seja enquanto parâmetro para medir se o contrato 

está ou não equilibrado do ponto de vista econômico-financeiro, seja 

enquanto parâmetro de reequilíbrio em casos de desequilíbrio. 

Contudo, tal utilização deve ser feita com cautela, pois a vinculação do 

equilíbrio econômico-financeiro à TIR inicialmente estimada, bem como seu 

emprego acrítico como determinante de situações em que cabe o reequilíbrio, 

tende a distorcer a distribuição de riscos contratuais, em geral devolvendo ao 

Poder Público muitos dos riscos que pelo contrato foram transferidos ao 

concessionário. Acerca do tema, explica Maurício Portugal Ribeiro: 

“É que ao garantir ao concessionário uma dada taxa interna de retorno, o  oder 
Público está estabilizando a rentabilidade do projeto para o concessionário, 
independentemente do maior ou menor sucesso do concessionário para 
gerenciar os riscos que lhe foram transferidos. Por exemplo, uma vez 
estabilizada a taxa interna de retorno do projeto, ele não tem qualquer incentivo 
para minimizar os seus custos, pois independentemente de quais sejam seus 
custos, o Poder Público lhe garantirá não só a cobertura desses custos, mas 
também uma margem suficiente para lhe dar a rentabilidade do projeto prevista 
no seu plano de negócios”.

104
 

 

Por tal razão, a utilização da TIR para fins de discussões sobre 

equilíbrio deve respeito aos limites e termos previstos em lei e no contrato, o 

que revela não ser toda e qualquer alteração da rentabilidade fática em 

relação àquela esperada capaz de ensejar o dever de reequilíbrio.  

Tal dever dependerá, em especial, de análise acerca do evento que 

originou a distorção - aqueles pelos quais o prejudicado não é responsável 

podem influir em novo cálculo de TIR a ser utilizada enquanto parâmetro para 
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o reequilíbrio, enquanto aqueles atribuíveis ao prejudicado não devem 

impactar neste mesmo cálculo.105  Como bem salienta Gabriel Galípolo, a 

depender da motivação do descolamento entre a TIR prevista e a TIR 

efetivamente auferida, cabem distintos tratamentos: 

“Caso essa diferença decorra dos riscos intrínsecos do negócio, precificados na 
decisão de participação e oferta pública do concessionário, não ensejará 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

Caso essa divergência (variação da TIR) decorra de riscos não atribuídos ao 
concessionário ou descumprimento do Contrato, deverá ser recomposto o 
equilíbrio econômico-financeiro”.

106
 

 

Assim, o uso da TIR deve pautar-se nos limites desenhados pela lei e 

contrato – em especial pela sua matriz de riscos, nos termos abordados no 

capítulo anterior. E, caso a alocação de riscos prevista contratualmente não 

dê conta de disciplinar o evento, cabe aplicação da lógica vinculada a teoria 

das áleas também tratada anteriormente, segundo a qual – e a título 

exemplificativo - sendo a causa da redução da TIR dada ação ou omissão do 

Poder Concedente imposta ao investidor, ter-se-á um evento específico a ser 

considerado no recalculo da TIR e apto a ensejar reequilíbrio em favor do 

concessionário.107  

 Por fim, cabe apenas pontuar que, caso o evento propulsor do 

desequilíbrio e passível de reequilíbrio advenha de alterações de receitas e 

despesas previstas no plano de negócios original, deve-se “considerar o 

próprio fluxo de caixa do plano de negócios original para o reestabelecimento 

das condições pactuada quando da celebração do contrato”.108  
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3.2. TIR DO PROJETO X TIR DO ACIONISTA. 

Conforme exposto, a TIR é auferida com base em fluxos de caixa 

atinentes à concessão, apresentando assim delimitação temporal 

correspondente ao período em que perdurará a exploração da atividade 

concedida.109 E, por constituírem as variáveis que embasam os cálculos de 

rentabilidade, é evidente a importância que os valores considerados a título 

de fluxo de caixa assumem na definição da taxa de retorno que nele se 

pauta. 

Nesse sentido, há que se abrir espaço para os principais critérios de 

delimitação do fluxo de caixa.  

No primeiro deles, os fluxos de caixa são adstritos a aspectos formais 

relativos ao edital, abrangendo entradas de caixa advindas de receitas 

“provenientes das atividades operacionais derivadas da exploração direta do 

objeto de concessão” e sa das atinentes aos “gastos relativos aos 

investimentos, os custos e as despesas de operação da concessão, os 

impostos relativos à receita e ao lucro operacional”.110  

 Em tal hipótese, estar-se a falar do fluxo de caixa operacional do 

projeto, sendo que o cálculo da TIR nele pautado resulta no que comumente 

se intitula TIR do Projeto, TIR do Empreendimento ou TIR Desalavancada.  

Trabalha-se aqui com a perspectiva de que os investimentos 

necessários à consecução do projeto “serão realizados exclusivamente por 

meio de capital interno – cujo custo é a taxa de juros máxima à qual podem 

ser aplicados estes mesmos recursos pelo investidor (para alternativas de 
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riscos equivalentes)”, de modo a possibilitar avaliação do custo de 

oportunidade do capital.111 

Entretanto, considerando a magnitude de empreendimentos 

característicos às concessões, tal percentual tende a ser meramente teórico, 

na medida em que os aportes de recursos necessários à sua concretização, 

via de regra, pendem em algum grau de financiamentos perante terceiros.112 

Daí porque os fluxos de caixa podem, adicionalmente, considerar as 

entradas e saídas de caixa oriundas do financiamento da concessão. Aqui, 

recebimentos de empréstimos são incorporados ao fluxo de caixa enquanto 

receitas, assim como o pagamento do principal e dos justos sobre os 

empréstimos são incorporados enquanto saídas, resultando no fluxo de caixa 

do financiamento.113 

O agrupamento do fluxo de caixa operacional com o fluxo de caixa de 

financiamento do projeto resulta no fluxo de caixa do acionista, sendo que o 

cálculo da taxa interna de retorno pautado neste fluxo resulta na TIR do 

Acionista, TIR do Capital Social ou TIR Alavancada. 114 

Tal indicador, por sua vez, corresponde à rentabilidade propiciada por 

determinado projeto considerando o emprego de capital de terceiros 

(investimentos, amortizações e juros relativos) em sua consecução, 

permitindo assim verificar o custo do capital e o efetivo retorno econômico 

que a concessão propiciará. 115 

O termo efetivo é aqui empregado porque a TIR do Acionista não 

ignora o fato de que pode o investidor “aportar apenas uma parte do capital 
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total necessário ao investimento, complementando-o com recursos de 

terceiros (financiamentos)”, obtendo assim um retorno para seu capital 

superior ao que teria caso subsidiasse integralmente o projeto com seus 

próprios recursos.116  

Em tal medida, a eficiência do concessionário na definição de sua 

estrutura financeira será reflexa na diferença entre a TIR do Projeto e a TIR 

do Acionista, “pois maior será a sua d vida em comparação com o montante 

de capital próprio”. Ainda, quanto menor forem os custos da sua dívida, maior 

tende a ser a diferença entre tais taxas referenciais.117 

Neste diapasão, ressalta-se que, para fins de reequilíbrio econômico-

financeiro, é a TIR do Projeto frequentemente privilegiada em detrimento da 

TIR do Acionista. Isso porque, enquanto aquela cinge-se a “dados de receita 

e custos do empreendimento, sintetizando a essência da concessão e 

neutralizando as escolhas (adequadas ou não) do controlador da empresa 

concessionária”, esta acaba por acolher fatores correspondentes “a 

engenharia financeira personalíssima, com itens exógenos ao contrato de 

concessão, cujo impacto nem sempre precisa ser transmitido ao projeto (e/ou 

ao concedente e usuário)”. Daí a razão pela qual a utilização da TIR do 

Acionista enquanto parâmetro de reequilíbrio tende a configurar exceção.118  

Contudo, tal lógica demanda algumas reflexões, pois sua aplicação 

acrítica tende a engendrar reequilíbrios desequilibrados, por mais paradoxal 

que tal expressão pareça.  
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3.3. TIR EM COMPENSAÇÕES DILUÍDAS NO TEMPO: 

REEQUILIBRANDO COM DESEQUÍBRIO? 

Conforme exposto, em regra é a TIR do Projeto a referência utilizada 

para fins de reequilíbrio como aquela capaz de expressar a rentabilidade 

devida ao concessionário em casos de desequilíbrio.  

Entretanto, tal perspectiva é passível de críticas – e nesse sentido, 

cabe pensarmos na ocorrência de eventos gravosos que, atribuíveis ao 

Poder Concedente, afetem negativamente o fluxo de caixa do 

concessionário. Em tal circunstância, é dever da Administração compensar 

financeiramente o investidor pelos prejuízos experimentados, mostrando-se 

adequado – em especial para a preservação do projeto em atendimento ao 

interesse público - que tal compensação fosse realizada de imediato. 119 

Contudo, não raro sua realização se dá a prazo. E, quando o Poder 

Concedente dilui no tempo o valor devido a título de reequilíbrio, está, na 

realidade, forçando o concessionário a lhe prover espécie de empréstimo. 

Isso porque, na medida em que tal prática obrigada o investidor 

(concessionário) a cobrir o custo decorrente de risco que é do Poder Público 

(concedente) durante o lapso temporal que lhe for imposto pela 

compensação diluída no tempo (a prazo), imputa-se no investidor custos 

decorrentes de aportes de recursos e de renúncia de liquidez que pelo Poder 

Público deveriam ser suportados.120 
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De acordo com Maurício Portugal Ribeiro, em tal circunstância, para 

que haja efetivo reequilíbrio capaz de recolocar o investidor no status quo 

anterior ao evento gravoso atribuível ao Poder Concedente, é preciso que 

este “lhe pague uma taxa de rentabilidade por esse empréstimo forçado 

correspondente à taxa de rentabilidade esperada para o capital investido” – 

taxa essa não reflexa na TIR do Projeto.121  

Para ilustrar tal posicionamento, o autor propõe a decomposição da 

TIR do Projeto com base em suas fontes precípuas de recursos – “o 

chamado capital próprio, provindo de seus acionistas, e o capital de terceiros, 

provindo de seus financiadores” – e em suas respectivas taxas de 

remuneração, mediante a seguinte fórmula matemática: 122 

TIRp = TIRa*CP + Cd*D 

Em que:  
  TIRp é a taxa interna de retorno do projeto  

TIRa é a taxa interna de retorno do acionista 
CP é o montante de capital próprio mensurado em percentual do 
montante total do capital necessário para implantar o projeto  
Cd é o custo da dívida 
D é o montante de capital de terceiros mensurado em percentual do 
montante total do capital necessário para implantar o projeto 
 

 

Com base em tal fórmula e tomando como premissas que (1) no 

cenário original, a TIRa será superior ao Cd123 e que (2) o acionista suportará 
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os custos adicionais do desequilíbrio com base em capital próprio 

(majorando, assim, o CP e preservando-se inalterados o custo da dívida (Cd) 

e o montante, em valor absoluto, de capital de terceiros)124, é evidente que 

um reequilíbrio pautado na TIR do Projeto (TIRp) incorrerá numa TIR do 

Acionista (TIRa) derivada inferior àquela inicialmente preconizada.  

Em outras palavras, ter-se-á uma redução da alavancagem do projeto 

real e uma minoração da relação entre dívida/capital próprio da 

concessionária, de modo a diminuir a rentabilidade do acionista em 

decorrência de desequilíbrio que pelo Poder Concedente deveria ser 

suportado.  

Faz-se aqui pertinente a transcrição das palavras de Maurício Portugal 

Ribeiro ao sintetizar tal hipótese e propor-lhe solução:  

“Nesse contexto, se o capital aportado na concessionária para cobrir o evento 
gravoso for remunerado pela taxa interna de retorno do projeto de referência 
prevista no plano de negócios originário, o acionista da concessionária 
amargará perdas – e tudo porque o Poder Concedente optou por fazer a 
recomposição a prazo. Quer dizer: o Poder Concedente acaba forçando o 
acionista da concessionária não apenas a emprestar-lhe recursos, mas a fazê-lo 
a taxas que não lhe convém.  
 
Como ele reduzirá a alavancagem da concessionária ao fazer o novo aporte, 
para que o acionista da concessionária fosse colocado na situação econômico-
financeira anterior à ocorrência do evento gravoso, seria necessário que a taxa 
interna de retorno de projeto a ser utilizada como referência para fazer a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro fosse maior que a taxa interna 
de retorno prevista no plano de negócios apresentado originariamente pelo 
vencedor da licitação.  
 
Se a concessionária for compensada utilizando a taxa interna de retorno de 
referência originária prevista em seu plano de negócios – sem considerar a 
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mudança na alavancagem do projeto –, como mencionei acima, ela sofrerá 
evidente perda econômica. Ela será remunerada por uma taxa interna de 
retorno produzida supondo um determinado nível de alavancagem, aquele 
previsto no plano de negócios originário, que já não corresponderia ao nível 
real.”

125
 

 

Denota-se, assim, que o reequilíbrio pautado na TIR do Projeto tende 

a mostrar-se incapaz de colocar o concessionário na situação econômica e 

financeira anterior à ocorrência de prejuízo ao Poder Concedente atribuível. 

Isso porque, ao minorar o retorno do acionista mediante aplicação de da TIR 

do Projeto, penaliza-se o investidor pela concretização de um evento gravoso 

atribuível ao Poder Concedente, em flagrante desrespeito à distribuição de 

riscos preceituada (seja oriunda do contrato, seja da lógica das áleas) e à 

efetiva proteção do equilíbrio econômico-financeiro.  

Nesse ponto, cabe ressaltar que “contratos de concessão não são 

projetos altruísticos ou filantrópicos, mas de geração de desenvolvimento e 

distribuição de riqueza”. 126 Daí porque déficits remuneratórios não devem ser 

aceitos em qualquer medida – quanto menos no âmbito das concessões -, 

assertiva que ganha importantes contornos com a doutrina de Egon Bockman 

Moreira: 

“Nem se diga que projetos grandiosos podem experimentar pequenos déficits. O 
raciocínio não se sustenta, pois, na justa medida em que são contratos com 
elevado volume de despesas e receitas alocadas em longo prazo, exigem 
cálculos precisos e a respectiva estabilidade. O déficit de 1% representa perda 
brutal e irrecuperável caso compreendido num ambiente em que os cálculos 
descem aos milésimos e são estimados para mais de 15 ou 20 anos. Somente a 
visão míope contentar-se-ia com o apurado num cálculo anual em vista de 
estimativas decenais”.

127
 

 

 Daí porque há que se determinar, com precisão, qual é a taxa apta a 

ensejar um reequilíbrio eficaz, reflexão que pressupõe dois aspectos: o 
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primeiro, relacionado à fonte de tal taxa e, o segundo, acerca de sua 

adequada estipulação. 

 Em relação à fonte, debate-se se a taxa deve ser pelo Poder 

Concedente estabelecida, mediante regulamento ou contrato, ou se deve ser 

pelo concessionário estipulada nos termos de sua proposta, seguida de 

vinculação contratual.  

 O estabelecimento de taxas mediante regulamentos editados pela 

Administração não se demonstra adequado. Isso porque tal hipótese permite 

que agências reguladoras modifiquem tais taxas a qualquer tempo, 

colocando o concessionário “completamente a mercê da decisão do 

regulador sob um aspecto que pode impactar de maneira peremptória a sua 

rentabilidade”. Com isso, cria-se um cenário de incerteza sobre a adequação 

da compensação que será realizada em casos de desequilíbrio e de 

verdadeira instabilidade no âmbito das concessões.128 

 Assim, a fonte de tal taxa deve residir em bases contratuais – seja em 

percentual estipulado pelo concessionário nos termos de sua proposta ou 

como condição de assinatura do contrato, seja em percentual estabelecido 

pelo Poder Concedente quando da definição da minuta de contrato 

submetida à licitação.129  
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3.4. A INADEQUAÇÃO DA TIR ORIGINAL A NOVOS INVESTIMENTOS. 

Conforme demonstrado, ainda que seja comum a utilização da TIR de 

Projeto em processos de reequilíbrio, tal indicador não se mostra adequado a 

todo e qualquer caso de desequilíbrio, incluindo-se aqui discussões 

decorrentes de novos investimentos ou ampliações do escopo inicial que, não 

previstos no plano original, são exigidos ao longo da execução contratual.  

Isso porque não se mostra razoável remunerar tais investimentos a 

partir da TIR calculada com base em fluxos que não consideravam tais 

aportes e em realidade econômica pretérita que tende a pouco – ou a nada – 

se relacionar com aquela presente ao tempo da requisição destas novas 

demandas.  

 Valer-se da TIR original – seja ela do projeto, seja ela do acionista - 

para ajustar desequilíbrios advindos de exigências não previstas no momento 

em que fora fixada carece de lógica e tende a originar situações de injustiça.  

Tratar uma nova decisão de investimento com base em taxas de 

retorno afetas a período marcado por traços econômicos discrepantes 

mostra-se inadequado: faz necessário analisar o custo de oportunidade e o 

contexto econômico presente ao momento da nova decisão de investimento 

para rentabilizá-la de modo correto. 

Veja-se que entendimento contrário tende a ensejar medidas 

desarrazoadas a qualquer uma das partes. Por um lado, rentabilizar uma 

nova demanda com base numa taxa fixada em momento pretérito pode impor 

ao Poder Concedente o dever de reequilibrar um investimento presente com 

base em TIR descolada daquelas praticadas, ao tempo novo investimento, 

em licitações do mesmo setor – o que tende, entre outros efeitos 

indesejáveis, a ferir o princípio da modicidade tarifária que deve imperar no 

âmbito dos serviços públicos.130  
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Por outro lado, considerando-se situação inversa em que a taxa de 

retorno pretérita que se entenda aplicável mostre-se aquém daquelas 

praticadas no cenário presente ao tempo do novo investimento, o retorno 

proporcionado ao parceiro privado seria insuficiente para remunerá-lo 

adequadamente. E tal circunstancia poderia gerar uma situação de 

arbitragem negativa de juros, impondo-se ao investidor um novo aporte de 

recursos por uma rentabilidade (pautada em cenário pretérito) inferior ao seu 

custo de captação (aferido no cenário presente): certamente os riscos de 

descumprimento do contrato, com consequente descontinuidade do serviço 

público, seriam eminentes. 131  

Daí porque, para essas novas demandas requisitadas pelo Poder 

Concedente, cabe aplicação de uma taxa de retorno distinta daquela 

originalmente estabelecida pelo projeto. Aqui, mostram-se pertinentes as 

palavras do economista Gabriel Galípolo ao tratar da matéria:  

“No caso de novos investimentos ou ampliação do escopo não previstos 
originalmente, o mais indicado é praticar a metodologia do fluxo de caixa 
marginal, considerando uma nova TIR, pois não seria razoável exigir do 
concessionário a realização de investimentos com uma TIR abaixo do seu 
custo de oportunidade, em caso de piora das variáveis  macroeconômicas 
entre o momento da assinatura do contrato e o fato gerador do desequilíbrio 
resultando em dificuldades para obtenção de financiamento ou, tampouco, 
conferir ao concessionário uma rentabilidade superior à de ativos similares ao 
desconsiderar a atualidade da conjuntura.”

132
 

 

Veja-se que essa nova TIR, distinta daquela originalmente vinculada 

ao projeto, não será empregada no fluxo de caixa original, mas no dito fluxo 

de caixa marginal. Este último refere-se tão somente as entradas e saídas 

ocasionadas pelo “evento que ensejou o pedido de reequil brio, não 

apresentando componentes oriundos da Proposta Econômica entregue na 
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licitação pela concessionária”.133 

3.5. TIR MODIFICADA 

Por fim, cabe destacar a possibilidade de coexistirem, em um mesmo 

projeto, diferentes TIRs. E isso não só diante das hipóteses acima 

referenciadas – em que, a título ilustrativo, tem-se em um único projeto a TIR 

inicialmente preconizada para o investimento e aquela posteriormente 

estabelecida para remunerar novos investimentos não previstos no plano 

original –, mas também em face da possibilidade de ocorrência de fluxos de 

caixa líquidos negativos em determinados anos subsequentes ao seu início. 

134 

Acerca do tema, Brigham pontua que: 

“Um projeto tem fluxos de caixa convencionais se uma ou mais sa das de caixa 
(custos) são seguidas por uma série de entradas de caixa. Se, no entanto, um 
projeto exige uma grande saída de caixa em algum momento durante ou ao fim 
de sua vida útil, então o projeto tem fluxos de caixa não-convencionais. Projetos 
com fluxos de caixa não-convencionais podem apresentar dificuldades 
singulares quando são avaliados pelo método TIR, sendo que o problema mais 
comum é a existência de TIRs múltiplas. ”

135
 

 

Diante de tais circunstancias, tem-se a problemática de múltiplas TIRs, 

para a qual se propõe a solução intitulada de TIR Modificada (TIRM). Tal 

método, na doutrina de Brigham, é assim definida: 

“O método da TIR modificada (TIRM) corrige alguns dos problemas da TIR 
regular. A TIRM envolve o cálculo do valor final (VF) das entradas de caixa 
capitalizadas ao custo de capital da empresa, para então determinar a taxa de 
desconto que faz o valor presente do VF se igualar ao valor presente das saídas 
de caixa” 

136
 

 

Em outras palavras, a TIRM corresponde “a taxa que iguala o valor 

presente dos custos (ou saídas negativas do fluxo de caixa) ao valor presente 

                                                        
133

 GALÍPOLO, Gabriel. Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs. In: Curso 
Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs. São Paulo, 22 e 23 de outrubro de 
2015. Transcrição de material de apoio. 
134

 BRIGHAM, Eugene F., Joel F. Houston. Fundamentos da moderna administração 
financeira. Tradução de Maria Imilda da Costa e Silva. Rio de Janeiro: Campus, 1999. p. 390. 
135

 BRIGHAM, Eugene F., Joel F. Houston. Fundamentos da moderna administração 
financeira. Tradução de Maria Imilda da Costa e Silva. Rio de Janeiro: Campus, 1999. p. 390. 
136

 BRIGHAM, Eugene F., Joel F. Houston. Fundamentos da moderna administração 
financeira. Tradução de Maria Imilda da Costa e Silva. Rio de Janeiro: Campus, 1999. p. 400. 



 
53 

do valor terminal das entradas de caixa”, partindo-se do pressuposto que as 

entradas serão reinvestidas ao custo de capital.137  

Com tal método, unem-se diferentes fluxos. Para tanto, todos os custos 

envolvidos no projeto (saídas do fluxo de caixa) são trazidos a valor presente 

ao momento inicial do projeto (t = 0), sendo todas as entradas de caixa 

levadas, ao custo de capital, para momento futuro (t=1).  

Aqui, unem-se todas as saídas em um só período e condensam-se as 

entradas em um só momento, de modo que o fluxo de caixa apresentará 

somente dois marcos temporais: aquele que pauta todas as saídas de caixa 

(Ano 0) e aquele em que todas as entradas de caixa são auferidas (Ano 1). E, 

com base neste fluxo adaptado, será a TIRM calculada capaz de consolidar 

os resultados financeiros do projeto como um todo.138 

Isso exposto, há que se notar que a TIR Modificada – ou seja, aquela 

que consolida o resultado final do projeto – pode mostrar-se inferior a TIR 

Original sem que isso indique qualquer desequilíbrio. Isso porque o 

investimento inicial pode ter sido remunerado em patamar igual ou superior a 

TIR originalmente fixada para ele, mas sobrevir investimento com 

remuneração contratualmente estabelecida em patamar inferior – hipótese 

que não traduz qualquer desequilíbrio e que originará uma TIRM menor do 

que a TIR original do projeto concessionário. 

Assim, mais uma vez salienta-se que, apesar da relação entre a TIR e o 

equilíbrio econômico-financeiro, não cabem alegações de desequilíbrio e 

instauração de reequilíbrios pautados tão somente em variações da TIR. 

Análises e medidas referentes a equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio 

econômico-financeiro devem perpassar análises profundas sobre elementos 

fáticos, legais, contratuais, econômicos e financeiros que a mera utilização de 

um indicador, de modo isolado, não é capaz de substituir. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concessões são projetos complexos, que envolvem investimentos de 

grande vulto e que conjugam uma multiplicidade de relações e interesses. E, 

por essa razão, é imprescindível que em seu ambiente de desenvolvimento 

impere a segurança jurídica - seja para que esse tipo de contratação se 

mostre atraente ao investidor e, por isso, viável, seja para que o Poder 

Concedente propicie a população adequados serviços ou seja para que o 

usuário possa fruir, por tarifas módicas, de estruturas e serviços que, de outra 

forma, não gozaria. 

Assim, é possível compreender a segurança jurídica como condição 

sine qua non para o atendimento do interesse público.  E, de tal perspectiva, 

verifica-se que não somente os poderes unilaterais conferidos à 

Administração (por intermédio de cláusulas exorbitantes) fundam-se no 

interesse público, mas também o direito a preservação do equilíbrio 

econômico financeiro que confere a referida segurança jurídica às 

Concessões.  

Está-se a se tratar de direitos que se relacionam diretamente às 

premissas contratuais - isso porque, se aqueles (poderes unilaterais) 

atribuem à Administração a faculdade de alterar cláusulas contratuais 

regulamentares, este (direito ao equilíbrio econômico-financeiro) garante que 

tais alterações, bem como determinados riscos, sejam adequadamente 

compensados nos termos das cláusulas contratuais econômicas, estas 

imunes ao referido poder exorbitante. E assim novamente demonstra-se a 

convergência do fundamento de tais direitos que - antes complementares, do 

que contraditórios – encontra raízes interesse público: se o poder exorbitante 

da Administração atua como garantia de adequação do serviço prestado, a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro atua como modo de garantir 

a continuidade e viabilidade de tal prestação adequada. 

Nesse diapasão, duas conclusões ganham corpo. 

A primeira é de que não se está diante de interesses antagônicos do 

Poder Concedente em detrimento do concessionário ou do investidor em 
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detrimento da Administração, mas de interesses que, com a celebração do 

contrato de concessão, tornam-se complementares na consecução de um 

projeto comum que, se adequadamente gerido, beneficiará a toda 

multiplicidade de agentes nele envolvido. 

A segunda, por sua vez, tangencia o próprio conceito de equilíbrio 

econômico-financeiro sobre dois aspectos. A um, na percepção de que tal 

conceito concebido aprioristicamente será sempre aberto e incompleto, pois 

serão as condições contratuais aquelas que darão colorido e precisão aos 

contornos que a legislação imprime ao equilíbrio econômico-financeiro. A 

dois, no entendimento que o equilíbrio econômico-financeiro não é fechado e 

rígido, representável em cifras absolutas, mas corresponde a uma relação 

fluída, capaz de conviver com oscilações dos pesos que a compõem, desde 

que as alterações perpetradas por uma das partes (em especial nas 

cláusulas regulamentares) seja compensada na justa medida para a outra 

(em respeito as cláusulas econômicas). 

Dito isso, conclui-se ainda que, para que seja possível tutelar a garantia 

ao equilíbrio econômico-financeiro de modo a atender o interesse público, 

entendendo-a a partir da racionalidade implícita no contrato e aplicando-a de 

modo a garantir a referida justa medida, é necessário que se compreenda 

seu conceito para além das fronteiras jurídicas.  

Isso porque, como demonstrado a partir do estudo da TIR, o equilíbrio 

econômico-financeiro entre as partes preconizado perpassa uma série de 

análises referentes a riscos, custo de capital e oportunidade, taxas de 

atratividade e retorno. Trata-se aqui de uma lógica financeira e econômica 

que norteia as cláusulas econômicas contratuais e que se encontra no 

epicentro do equilíbrio econômico-financeiro, não podendo ser olvidada por 

aqueles que tem o dever de garantir este último. 

Neste ponto, abre-se espaço para uma terceira conclusão: é necessário 

entender a realidade das concessões para além da racionalidade forense, 

pois não se mostra crível replicar construções jurídicas, pautadas em um 

suposto direito público uno, que não dialoga com a racionalidade econômica 

e financeira que marca esse modelo de contratação pública. 
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A preservação do equilíbrio econômico-financeiro, a correta constatação 

de situações de desequilíbrio e a adequada condução de processos de 

reequilíbrio dependem disso – o que incorre em dizer que a segurança e a 

atratividade deste ambiente institucional, vitais para que existam investidores 

dispostos a contratar com a Administração, também dependem.  

A não compreensão da lógica econômica presente na alocação de 

riscos, a incapacidade de se entender a engenharia financeira que permeia 

as cláusulas econômicas do contrato e as premissas do projeto, ou a 

inaptidão em dialogar com a visão do investidor que aloca seus recursos 

numa Concessão em detrimento de demais possibilidades, trazem severos 

prejuízos a todos os envolvidos.  

E isso não só porque refletem a incapacidade de preservar o equilíbrio 

de tais contratos, de aferir situações de desequilíbrio e de gerir com 

qualidade processos de reequilíbrio, mas porque tornam um cenário 

naturalmente incerto, pautado em projeções futuras e execuções que se 

estendem por décadas, ainda mais instável e arriscado, repelindo 

investidores, inviabilizado concessões e prejudicando a coletividade que, 

diante de restrições financeiras do Estado, será privada de serviços 

essenciais que se mostram dependentes de investimentos privados.  
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