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introdução

É lugar-comum afirmar-se que o modal rodoviário é predominante na estrutura 

de logística do transporte brasileiro. Porém, tenho para mim que tal modal é bem 

mais que isso. É que as concessões de rodovias trouxeram inegáveis benefícios para 

a implementação das melhores práticas dos módulos concessórios aos contratos  

de que a Administração Pública é parte. Mais que isso, a exploração de rodovias, pela 

iniciativa privada, confunde-se com a própria descoberta do módulo concessório no 

Brasil. tanto é verdade que, malgrado o Programa de Concessão de rodovias Fede-

rais (Procrofe) tenha sido iniciado, no início da década de noventa, a sua efetivação 

só veio ocorrer pela estabilização jurídica do regime concessório, que teve lugar com 

a edição das Leis nºs 8.987/1995 e 9.074/1995. 

Nessa perspectiva, arrisco-me a dizer que o contrato de concessão de serviço 

público, que é utilizado para a exploração de diversas infraestruturas públicas (v.g. 

metroviária, ferroviária, portuária, dutoviário), não raro, é interpretado a partir das 

bases econômicas e jurídicas estabelecidas no contrato de concessão de rodovias. 

De fato, a experiência amealhada pelas diversas questões enfrentadas no deslinde 
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de controvérsias, a propósito do contrato de concessão de rodovias, vem servindo 

de norte interpretativo para a solução de controvérsias nos demais setores regulados 

que veiculam a prestação de comodidades fruíveis pela coletividade. É dizer, questões 

atinentes à exploração de receitas extraordinárias, ao regime jurídico da institui-

ção de gratuidades, ao direito dos usuários, à natureza jurídica da remuneração do 

concessionário e, para o que aqui importa, que respeitam às alterações da taxa de 

rentabilidade atrelada ao equilíbrio econômico-financeiro – que foram amplamente 

debatidas na execução dos contratos de concessão de rodovias –, passaram a 

servir de suporte para a elaboração de modelagens contratuais, em diversos setores 

qualificados como serviços públicos. 

Assim é que a própria evolução das modelagens das concessões de rodo-

vias, nas três fases do Procrofe (que se encontram em andamento), representaram 

a consagração da sistemática segundo a qual os módulos concessórios possuem 

uma sistemática distinta da dos contratos de empreitada disciplinados pela Lei  

nº 8.666/1993. o que se evidencia pela inclusão de cláusulas atinentes ao equilí brio 

econômico-financeiro de tais ajustes, tais como as que: (i) delineiam uma matriz de 

riscos explícita entre as partes; (ii) atribuem ao concessionário a responsabilidade 

pela variação do preço dos seus insumos; (iii) incorporam o Fator X como instrumento 

de incentivo para que o concessionário busque a eficiência na execução contratual; 

(iv) introduzem o conceito de Fluxo de Caixa Marginal, para fins de reequilíbrio, com 

base na utilização de uma taxa baseada na metodologia Weighted Average Cost  

of Capital – WACC. todos são exemplos de avanços em termos de modelagem que 

passaram a ser adotados em diversos contratos de concessão. 

Eis o objetivo do presente ensaio. tem, pois, o desiderato de apresentar as 

principais características do equilíbrio econômico-financeiro dessa espécie de ajuste, 

o que se justifica, seja pelas suas especificidades, seja porque a sua modelagem 

incorporou o que se convencionou denominar “melhores práticas em concessões  

e parcerias público-privadas”. 

o presente ensaio seguirá o seguinte itinerário: incialmente, serão apontadas 

as especificidades que diferenciam o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

de concessão dos contratos de empreitada, disciplinados pela Lei nº 8.666/1993; 

em prosseguimento e já entrando nas peculiaridades dos contratos de concessão 

de rodovias, será investigada a forma como devem ser repartidos os riscos nesses 

ajustes, em razão de essa repartição estar relacionada, diretamente, com o seu 

racional econômico; depois, serão apontadas as especificidades do equilíbrio eco-

nômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias, destacando-se a sua evo-

lução nas três fases do Procrofe; por fim, pretende-se investigar as controvérsias 

que envolvem a aplicação da metodologia do Fluxo de Caixa Marginal para o resta-

belecimento do equilíbrio econômico-financeiro de tais contratos. Ao trabalho. 
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1 o equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de  
 concessão e suas peculiaridades em face da lógica  
 econômica dos contratos previstos na Lei nº 8.666/1993 

tradicionalmente, um dos elementos intrínsecos aos contratos administra tivos 

diz com as prerrogativas estabelecidas em favor da Administração Pública enquanto 

parte contratante – características essas que os apartam dos contratos de Direito 

Privado. É dizer, a própria gênese do Direito Administrativo, sobretudo a partir dos 

estudos advindos da Escola do Serviço Público, de Bordeaux, está relacionada com 

a introdução de um regime jurídico especial de Direito Público. Nesse quadrante, 

divergindo da Concepção sociológica de León Duguit,1 a propósito do conceito de 

serviço público, gastón Jèze2 leciona que esse regime administrativo (publicatio) 

predica: (i) uma decisão do Estado para autorizar a sua prestação; (ii) a possibilidade 

de o Estado arrecadar preços compulsórios pela prestação desses serviços; (iii) a 

sua prestação em regime de exclusividade, interditando a sua exploração por agentes 

privados, salvo mediante um título habilitante delegatório; e (iv) a existência de 

prerrogativas especiais em favor do Estado. 

Essa última faceta do regime administrativo faz com que a Administração Pública 

exerça um papel que extrapola a sua condição de parte, na medida em que tem o 

poder-dever de assegurar o seu resultado, isto é, a adequada prestação do serviço 

público. Daí por que se construiu o vetusto (e em vias de superação)3 entendimento 

segundo o qual o título habilitante por meio do qual o Estado delega uma atividade 

de sua titularidade aos particulares é prenhe de prerrogativas que exorbitam o Direito 

Privado (v.g. sua regulamentação, alterações unilaterais e aplicação de sanções). 

Nada obstante, isso não quer significar que o particular contratado esteja numa 

relação de total subordinação para com o Poder Público. 

Muito ao contrário, em contraposição a tais exorbitâncias, previu-se um siste-

ma econômico, por meio do qual se estabeleceu uma proteção do particular no que  

tange ao que foi acordado em termos de equação econômico-financeira, ou seja, 

no que diz com os encargos por ele assumidos e à sua justa remuneração. Nesse 

sentido, Pedro gonçalves4 afirma que “o direito à gestão do serviço goza de uma 

proteção econômica absoluta contra actos da Administração que, por motivos de 

interesse público, o modifiquem ou eliminem, o concessionário terá então, o direito  

à reposição do equilíbrio económico do contrato”. 

1 V. DUgUit, Leon. Las Transformaciones del Derecho Público. Espanha: Anacleta, 2009.
2 V. JÈZE, gaston. Principios generales del derecho administrativo. t. ii. 6 v. tradução de Julio N. San Millan 

Almargo. Buenos Aires: Depalma, 1948.
3 Nesse sentido, destaco a seminal obra de: ALMEiDA, Fernando Dias Menezes de. Contrato administrativo. São 

Paulo: Quartier Latin, 2012. 
4 goNçALVES, Pedro. A concessão de serviços públicos. Coimbra: Almedina, 1999. p. 270.
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Essa garantia da estabilidade econômica do pacto concessório se justifica  
por duas ordens de razão. Primeiro, porque confere segurança jurídica ao projeto, 
uma vez que o particular, durante a execução contratual, não será surpreendido por 
alterações abruptas no retorno econômico esperado do empreendimento. Segundo, 
porquanto ninguém se disporia a contratar com o Poder Público sob um regime de 

inferioridade contratual, sem uma compensação financeira. Atento a essa perspectiva, 

Juan Carlos Cassagne assevera que

[...] las actuales tendencias que exhibe la evolución de la concepción del 
contrato en el derecho administrativo van desde una mayor flexibilidad 
para favorecer el ejercicio de la potestas variandi, en armonía con los 
principios generales que preservan la ecuación económico-financiera, 
hasta el reconocimiento de una ‘zona común’ para regir todos los proce-
dimientos de la contratación administrativa junto a la tesis que admite 
contratos administrativos por extensión.5 

Daí se poder afirmar que a intangibilidade econômica do contrato de concessão 
se configura como a principal garantia dos concessionários. 

Não por outra razão, desde a gênese do Direito Administrativo, cuidou-se de se 
garantir a preservação da estrutura econômica dos pactos concessórios. o primeiro 
precedente acerca dessa temática foi o famoso caso Compagnie Générale Française 
des Tramways,6 apreciado pelo Conselho de Estado Francês, em 21 de março de 
1910, no qual o Comissário de governo Léon Blum proferiu voto, consagrando o 
enten dimento de que “é da essência de todo contrato de concessão procurar realizar, 
na medida do possível, uma igualdade entre as vantagens que são acordadas ao 
concessionário e as cargas a ele impostas” (tradução livre). isso porque a conces são 
de serviços públicos é uma evolução da noção de contratos administrativos, que, 
conforme a lição de Eduardo garcía de Enterría7 e tomás-ramón Fernandes, traz  
em primeiro plano “as ideias do contratista-colaborador, da mutabilidade do contrato 
e da manutenção da equação financeira do mesmo”, visto que, como salientam os 
autores, “o objeto da concessão e também seu princípio absoluto é tornar viável  
a realização do serviço público”.8 

Não se trata de um instituto jurídico caudatário, apenas, da publicatio dos 

serviços públicos à Francesa, mas concernente à teoria geral dos Contratos,9 uma vez 

5 CASSAgNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009. p. 9. 
6 Disponível em: <http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-

impor tantes-du-Conseil-d-Etat/10-janvier-1902-Compagnie-nouvelle-du-gaz-de-Deville-les- rouen>. 
7 gArCíA DE ENtErríA, Eduardo; FErNÁNDEZ, tomás-ramón. Curso de derecho administrativo. Décima edición. 

Madrid: Civitas, 2000, i. p. 731.
8 Nesse sentido, Juan Carlos Cassagne leciona que: “sirviendo también para reafirmar, de un modo especial, 

la garantía del equilibrio financiero del contrato con el objeto de mantener la continuidad de los servicios 
que prestan los concesionarios o licenciatarios” (CASSAgNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. 3. ed. 
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009. p. 214). 

9  Como bem observado pela civilista teresa Negreiros: “a vedação a que as prestações contratuais expressem 
um desequilíbrio real e injustificável entre as vantagens obtidas por um e por outro dos contratantes, ou, em 
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que atrelado à ideia de comutatividade das prestações das partes. tanto é verdade 

que, nos Estados Unidos, onde não há um regime único para os serviços de utilidade 

pública (as denominadas Public Utilities), a jurisprudência de sua Suprema Corte, 

em mais de uma oportunidade, posicionou-se em defesa do equilíbrio econômico-

financeiro das relações travadas pelos exploradores dessas atividades, por exemplo, 

nos precedentes Railroad Commission v. Eastern Texas Railroad (264 U.S 79), ou, 

mais expressivamente, em Telephone Company v. Tax Commission (U.S. 403).10

Nada obstante, não há um regime único disciplinador da equação econômica  

dos contratos celebrados pelo Poder Público. É dizer, caberá a cada contrato deli near 

os seus aspectos econômicos, para o que deverão ser avaliados os escopos do  

ajuste, os riscos atribuídos às partes, as suas obrigações e o prazo do contrato. 

razão pela qual não se pode equiparar, por exemplo, o regime de equilíbrio eco-

nômico-financeiro dos tradicionais contratos de empreitada, disciplinados pela Lei 

nº 8.666/1993, com o dos contratos de concessão. isso porque, por se tratar 

de contratos de longa duração, sujeitos a uma série de influências, é impossível 

prever, ex ante, todos os eventos imprevisíveis e extraordinários que alterarão a sua 

economia. No mesmo sentido, Licínio Lopes Martins destaca que 

[...] não pode comparar-se a simplicidade de uma mera prestação de 
serviços à dimensão econômica e jurídica de um contrato global, incluindo-
se neste conceito os contratos através dos quais a Administração 
“delega” no cocontratante a responsabilidade pela execução/realização 
de múlti plas tarefas públicas, em geral relacionadas com a construção e/
ou gestão de infraestruturas, abrangendo a generalidade das prestações 
inerentes a tais atividades – concepção, construção, gestão/exploração 
e financiamento.11

Essa dinamicidade tem lugar, na medida em que, por se tratar de contratos 

de longo prazo, são inúmeras as circunstâncias que podem alterar a proposta eco-

nômica apresentada pelo concessionário, por ocasião do procedimento licitatório. 

Dito em outros termos, o equilíbrio econômico-financeiro das concessões só será 

preservado se forem mantidas as bases econômicas que orientaram a contratação 

do concessionário, isto é, o valor econômico de sua proposta apresentada na licita-

ção, nos termos do artigo 9º, caput, da Lei nº 8.987/1995. trata-se de tarefa que 

outras palavras, a vedação a que se desconsidere o sinalagma contratual em seu perfil funcional, constitui 
expressão do princípio consagrado no art. 3º iii da Constituição: o princípio da igualdade substancial” 
(NEgrEiroS, teresa. Teoria do contrato. Novos paradigmas. 2. ed. rio de Janeiro: renovar, 2006. p. 158).

10 ocasião em que a Suprema Corte consignou que: “A public utility cannot be compelled to carry on a business 
indefinitely at a loss. if because of such loss a corporation, seeing no prospect of betterment, wishes to 
discontinue its business and were prevented from doing so by law might be held to be void as imposing an 
unconstitutional condition upon the privilege of engaging in it.” 

11 MArtiNS, Licínio Lopes. o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo: algumas reflexões. 
Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 199-240, mar./ago. 2012. 
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não é despida de complexidade, seja pelo conjunto de escopos dessa avença, seja 

pela sua dependência de receitas tarifárias – as quais são atreladas aos princípios 

da modicidade tarifária e da continuidade dos serviços públicos (art. 6, §2º, da  

Lei nº 8.987/1995). 

Mas não é só. Essa equação pressupõe que o concessionário deverá ser 

remunerado pelos investimentos realizados (com capital próprio ou de terceiro) para  

a implantação de determinada infraestrutura. É dizer, enquanto na empreitada 

tradicional, o contratado é remunerado concomitantemente com a execução dos 

serviços – de acordo com os custos unitários por ele apresentados –, no contrato de 

concessão, diversamente, o concessionário terá de antecipar recursos para, depois 

de construída a infraestrutura, ser remunerado pelos utentes do serviço. Nesse 

sentido, advertem Floriano de Azevedo Marques Neto e Caio de Souza Loureiro12  

que, nesses contratos, “a obrigação de despender recursos sem perceber a remu ne-

ração equivalente de imediato transforma os custos e despesas do concessionário 

em investimentos, que pressupõem a necessidade de antecipar recursos cuja con-

trapartida não caracteriza propriamente uma remuneração, mas, sim, a amortização”. 

Desse modo, não há que falar em formas estanques e predefinidas para a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Há, na verdade, o 

dever de observância da seguinte procedimentalização: (i) em primeiro lugar, deve se 

identificar o fato exógeno ao contrato que alterou a sua economia; (ii) depois, será 

necessária a perquirição sobre qual das partes o risco do advento desse evento foi 

atribuído; e (iii) por derradeiro, será realizada a escolha – pautada pelo postulado da 

proporcionalidade – da compensação econômica que será devida à parte atingida 

pela produção de evento que está alocado à responsabilidade da outra parte. Nesse 

quadrante, como apontado por Mauricio Portugal ribeiro, caberá ao poder conce-

dente adotar duas formas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do  

pacto concessório: “(i) realizar o pagamento à vista de indenização à parte afetada 

por evento que é risco da outra parte – neste caso, a concessionária; ou (ii) a diluir 

este pagamento da compensação financeira no fluxo de caixa da concessionária”.13

Para esse efeito, dois são os principais métodos que poderão ser utilizados 

para calcular a compensação do concessionário no tempo: o da taxa interna de 

retorno (tir) ou o do Fluxo de Caixa Marginal. No primeiro, o expert deverá apurar 

um valor de recomposição que privilegie a rentabilidade estimada no Plano de Negó-

cios (PN) do concessionário, o qual integrou a sua proposta econômica global, por 

ocasião do procedimento licitatório. Dito em termos diretos, valer-se da taxa interna 

12 MArQUES NEto, Floriano de Azevedo; LoUrEiro, Caio de Souza. A (re)afirmação do equilíbrio econômico-
financeiro das concessões. in: Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, 
p. 125-151, jul./set. 2014. p. 141. 

13 riBEiro, Mauricio Portugal. 10 Anos da Lei de PPP, 20 Anos da Lei de Concessões: viabilizando a implantação 
e melhoria de infraestruturas para o desenvolvimento econômico-social. 2015. p. 487. 
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de retorno (tir) do projeto. Explicando as características dessa taxa, Egon Bockmann 

Moreira leciona que “a tir torna o valor presente das entradas de caixa igual ao  

valor presente das saídas de caixa – pois dentre as saídas está a remuneração 

do capital investido (o VPL é nulo)”.14 Ainda de acordo com o referido autor, “a 

tir corresponde à rentabilidade projetada para certo empreendimento – sinaliza  

a taxa necessária para igualar o valor de um investimento (valor presente) com seus 

respectivos retornos futuros, justificando (ou não) que o empresário assuma o risco 

do investimento”. É, portanto, com base nessa taxa que se calculará o quantum  

da recomposição. 

Por outro lado, caso utilize o segundo, deverá segregar o evento danoso  

em um fluxo de caixa apartado, cujo impacto será apurado de acordo com uma  

taxa previamente prevista no contrato (esse tema será retomado doravante, consi-

derando a sua relevância para os contratos de concessão de rodovia). 

Eis a sistemática que diferencia a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro nas concessões de serviços públicos levada a efeito nos tradicionais 

contratos de empreitada. outro aspecto saliente nesses contratos, que tem parti cular 

destaque nos contratos de concessão de rodovias, é a repartição de riscos entre  

as partes, tema do próximo item. 

2 os riscos nas concessões de rodovias 

os contratos de concessão de rodovias veiculam uma série de riscos que têm 

de ser distribuídos às partes contratuais. Bem por isso, o referido módulo contra-

tual, por se tratar de contrato de prazo diferido, tem de disciplinar os efeitos econô-

micos de eventos futuros que poderão ocorrer, durante a vigência dessa espécie 

de ajuste. isso porque a qualidade e a quantidade dos serviços prestados pelos 

concessionários podem ser impactadas por eventos supervenientes a tal avença, 

em razão do rompimento do seu equilíbrio econômico-financeiro. Nesse quadrante, 

avulta de importância o estabelecimento de uma matriz de riscos contratuais, que 

será responsável pela definição de qual parte contratual caberá suportar o advento  

de determinado evento. E de como deverão ser realizadas as respectivas compen-

sações econômicas à contraparte que por ele não se responsabilizou. 

Especificamente, a propósito dos contratos de rodovia, André Castro Carvalho15 

leciona que os riscos embutidos nesse pacto podem ser exógenos ao contrato, 

subdivididos em riscos econômicos, como a modificação do custo dos insumos ou de 

14 MorEirA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviços públicos. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 402.
15 CArVALHo, A. C. Dinâmica das regras econômicas e jurídicas nos contratos de concessões de serviços 

públicos, 2010. Disponível em: <http://escholarship.org/uc/item/235717zv>. 
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alteração na demanda;16 riscos de força maior, cuja existência de eventos imprevistos 

altera o projeto inicial; riscos de variação de taxa de juros ou variações cambiais  

de forma extraordinária; e, por fim, o risco político, relacionado com a atuação 

dos agentes públicos que reflita direta ou obliquamente na concessão – tais como 

as alterações unilaterais levadas a efeito nos contratos de concessão de rodovia 

celebrados no sul do país, anteriormente relatadas. Já os riscos endógenos podem 

ser classificados como: (i) riscos de construção, (ii) riscos de financiabilidade e 

solvência (relacionados à exequibilidade financeira do projeto, bem como a variação 

cambial e da taxa de juros), e (iii) risco regulatório, existente nas revisões e reajus-

tes dos contratos, além de superveniência de normas regulatórias que acarretem  

novos encargos. 

É de se ressaltar que, malgrado se possa vislumbrar uma série de eventos  

que podem ter lugar durante a vigência dos contratos de concessão de rodovia, fato 

é que não há uma repartição de risco ideal entre as partes em todos esses ajustes. 

Cada empreendimento terá um plexo de riscos que lhe será saliente, a depender 

da estrutura econômica de cada projeto concessionário. Assim é que caberá ao 

contrato esquadrinhar os riscos à parte que tem mais capacidade (econômica, física 

e técnica) para absorvê-lo, a um custo menor. Mas não só, o instrumento contratual 

também deverá alocar riscos à parte que tenha maior capacidade para diminuir as 

consequências produzidas por determinado evento, seja pelos seus próprios meios, 

seja por meio da contratação de seguros para esse fim. E, por fim, como muito  

bem observado por Maurício Portugal ribeiro, os riscos devem ser alocados à parte 

“que tem menores possibilidades de externalizar as consequências do evento 

indesejável, ou seja, de repassar para terceiros o custo desses eventos”.17

Nesse sentido, de acordo com Leon-Dufou,18 existem as seguintes formas 

de repartição de riscos nos contratos de concessão: (i) risco total, segundo a  

qual todos os riscos associados à implementação do empreendimento são atri-

buídos à concessionária; (ii) risco parcial ou limitado, de acordo com a qual o poder 

concedente assume parcela dos riscos, de forma a tornar os empreendimentos mais 

16 o risco mercadológico de tráfego é aquele que tem lugar pelas alterações da demanda pela utilização da via, 
que pode decorrer de eventos macroeconômicos (pela retração da economia, por exemplo) e microeconômicos 
(pelo advento de modal concorrencial), e os operacionais, os quais estão relacionados à variação dos 
custos de construção, operação e manutenção da infraestrutura rodoviária. Sobre o tema, V. PirES, J. C. 
L.; giAMBiAgi, F. retorno dos novos investimentos privados em contextos de incerteza: uma proposta de 
mudança do mecanismo de concessão de rodovias no Brasil. Revista de Administração Pública – RAJ. rio de 
Janeiro, p. 27-64, jul./ago. 2000.

17 riBEiro, Maurício Portugal. A necessidade de aperfeiçoamento da distribuição de riscos a ser prevista nos 
novos contratos de concessão de rodovias do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/
portugalribeiro/a-necessidade-de-aperfeioamento-da-distribuio-de-riscos-a-ser-prevista-nos-novos-contratos-de-
concesso-de-rodovias-do-estado-de-so-paulo>. 

18 Apud SÁ, A. L. S.; BrASiLEiro, A. Proposição para uma leitura dos “modelos” de concessões de rodovias à 
iniciativa privada. XViii Congresso de Pesquisa e Ensino de transportes, ANPEt, 2004. recife, PE. Disponível 
em: <https://periodicos.tce.pe.gov.br/seer/ojs-2.3.6/index.php/revista_tCE-PE/article/view/442/402>. 
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atrativos para a iniciativa privada; e (iii) risco compartilhado, assim considerada 

como a metodologia por meio do qual os riscos são repartidos entre o concedente,  

a concessionária e os usuários. 

trata-se, pois, de matéria multidisciplinar que predica de uma atuação conjunta 

de profissionais de diversas áreas do conhecimento (economia, direito, engenharia, 

entre outras). Atuação essa que, de acordo com a Risk Evaluation and Allocation 

Analysis, deverá observar a seguinte procedimentalização: (i) levantamento dos 

riscos potenciais envolvidos no projeto; (ii) desdobramento dos riscos levantados em 

possíveis consequências (efeitos) para o projeto; (iii) análise das causas que podem 

levar à concretização de cada um dos riscos detectados; (iv) avaliação da potencia-

li dade dos riscos a partir de cada uma de suas possíveis causas; (v) alocação dos 

riscos entre os participantes do projeto; (vi) estabelecimento de referência à cláu sula 

contratual que trata da alocação do risco em questão; (vii) indicação de uma pos-

sível opção de cobertura por plano de seguro; (viii) determinação de ação preventiva  

para minimização dos efeitos do risco analisado, quando for o caso; (iv) reavaliação 

dos riscos para os quais foram sugeridas ações preventivas, considerando a influência 

positiva dessas medidas sobre seu grau de criticidade. Caso essa avaliação continue 

apresentando um resultado insatisfatório, novas soluções devem ser buscadas  

para atenuar o impacto desse risco sobre o empreendimento. 

Para fins de avaliação de riscos no que toca aos impactos provocados na 

relação concessória, Alessandro Crego Alcebiades Ferreira e Paulo roberto Pereira 

Andery sugerem que sejam adotados os seguintes critérios baseados em índices de: 

- gravidade: Este índice parte de uma análise do efeito do risco para 
avaliação de sua gravidade. 

- Probabilidade: Este índice parte da análise de uma causa do risco para 
avaliação de sua probabilidade de ocorrência. 

- grau de Controle: Este índice parte da análise de uma causa do risco 
para avaliação do grau de controle possível de ser exercido sobre ele.19

No setor de rodovias, contudo, as modelagens contratuais passaram por uma 

evolução no que toca às melhores práticas de repartição de riscos. 

A Primeira Etapa do Procrofe, implementada entre os anos de 1995 e 1997, 

que teve por objeto a delegação de rodovias preexistentes, pelo DNEr (Departamento 

Nacional de infraestrutura de transportes), definiu que “a Concessionária assume 

integral responsabilidade por todos os riscos inerentes à concessão, exceto nos 

casos em que o contrário resulte deste Contrato”. Nos termos do referido instrumento, 

19 FErrEirA. Alessandro Crego Alcebiades; ANDErY, Paulo roberto Pereira. Análise de riscos em Sistemas 
de Concessão de Serviços Públicos. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEgEP1998_
Art432.pdf>. 
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os serviços de recuperação e de manutenção da rodovia estão especificados no 

respectivo PEr (Programa de Exploração rodoviária), de modo que as propostas apre-

sentadas pelos concessionários (então licitantes) foram realizadas, com base numa 

sistemática de custos, previamente estabelecida pelo Poder Público. Sucede que, 

malgrado a minuta de contrato tenha atribuído todos os riscos para o concessionário, 

ela possibilitou que, a cada alteração nos valores dos insumos por ele utilizados 

para sua execução (uma espécie de risco atrelado ao contrato de concessão), fosse 

levada a efeito a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. trata-se de  

uma contradição entre premissas, que gerava ineficiências contratuais. 

Afinal, se o concessionário deveria assumir todos os riscos do contrato, como 

seria possível indenizá-lo pela variação dos preços dos insumos por ele utilizados? 

tal se deveu a uma malversada intepretação do artigo 2º, ii, da Lei nº 8.987/ 

1995,20 o qual dispõe que os projetos concessionários serão explorados por “conta 

e risco”, que resultou no entendimento segundo o qual todos os riscos desse 

empreendimento deveriam ser alocados ao concessionário. 

Porém, assim não se passa. o conceito de “risco” está relacionado, de um 

lado, à possibilidade de suportar, dentro de uma determinada relação jurídica, efeitos 

indesejáveis, inesperados, e, de outro, de não experimentar acréscimos planejados.21 

Na disciplina dos contratos, de uma maneira geral, o preço atribuído a uma pres tação 

contratual, qualquer que seja ela, leva consigo, embutido, o risco com o qual se  

terá que arcar.

ou seja: a precificação do serviço é feita considerando-se os riscos que poderão 

incidir sobre a prestação do objeto contratado.22 Assim é que, na disciplina dos 

contratos, de uma maneira geral, o preço atribuído a uma prestação contratual leva 

consigo embutido o risco com o qual se terá de arcar; precifica-se a proposta, levando 

em consideração não só as certezas, mas, também, as incertezas que podem afetar 

a futura execução do contrato. A dúvida quanto à titularidade de determinado risco 

faz com que o particular tenha de considerá-lo como seu. Por isso, é importante o 

20 Eis os dispositivos: “Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: ii - concessão de serviço público: a 
delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, 
à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta 
e risco e por prazo determinado”.

21 Maurício Portugal ribeiro e Lucas Navarro Prado asseveram: “A distribuição de riscos é a principal função 
de qualquer contrato. trata-se de antecipar e atribuir a cada uma das partes a obrigação de assumir as 
consequências de ocorrências futuras. Ao fazê-lo, o contrato gera incentivo para as partes adotarem, por um 
lado, providências para evitar ocorrências que lhes sejam gravosas (os riscos negativos) ou, pelo menos, as 
suas consequências – por exemplo, contratando seguros; e, por outro, estimula-as a agirem com o objetivo 
de realizar as situações que lhe sejam benéficas – por exemplo, no caso da parte prestadora de um serviço, 
a melhoria da qualidade do serviço, para aumento da demanda, e, portanto, das suas receitas operacionais” 
riBEiro, Maurício Portugal; PrADo, Lucas Navarro. Comentários à lei de PPP – Parceria público privada: 
fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 117.

22 Nesse sentido, ABECASSiS, Fernando. Análise económica. Lisboa. Serviços de Educação e Bolsas: Fundação 
Calouste gulbenkian, 2001. p. 179. 
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planejamento, a identificação, a distribuição e a gestão eficiente dos riscos, que deve 

ser feita caso a caso, amoldando-se à hipótese específica.

Essa alocação de riscos é fator de importante economia contratual, eis que 

a partilha dos riscos leva em consideração a capacidade de sua gestão por cada 

uma das partes. Cada risco determinado, portanto, deverá ser distribuído à parte 

que tenha maior capacidade para evitá-lo ou, ainda, de absorvê-lo, no caso de sua 

ocorrência, da forma mais econômica possível. Nesse sentido, como bem observado 

Marcos Barbosa Pinto, “alocar riscos para a parte que pode suportá-los a um custo 

mais baixo gera grandes economias, seja no setor público, seja no setor privado”.23 

Essa é diretriz adotada pelas melhores práticas em contratos de concessão de PPPs, 

como se extrai do item 2 do Livro Verde sobre as Parcerias Público-Privadas e o 

Direito Comunitário em matéria de contratos públicos, cuja redação é seguinte:

Contudo, as PPP não implicam necessariamente que o parceiro do sector 
privado assuma todos os riscos, ou a parte mais importante dos riscos 
decorrentes da operação. A distribuição precisa dos riscos efectuar-se-á 
caso a caso, em função das capacidades respectivas das partes em 
causa para os avaliar, controlar e gerir.

E isso se justifica, uma vez que, durante o seu prazo de vigência, esse pacto 

está sujeito à incidência dos mais variados riscos (políticos, regulatórios, judiciais, 

tecnológicos, de financiamento,24 entre outros). Daí o porquê de já ter se consolidado 

o entendimento segundo o qual deve haver um sistema dinâmico de alocação de 

riscos nessa espécie contratual,25 o que os diferencia, por mais essa razão, dos 

contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993.26 Até mesmo porque, caso todos os 

23 PiNto, Marcos Barbosa. repartição de riscos nas parcerias público-privadas. in: Revista do BNDES, v. Xiii, n. 
25, jun. 2006, p. 158-159.

24 Dessa forma também entende Egon Bockmann Moreira: “Em países como o Brasil, cujo federalismo é instituidor 
de milhares de entes políticos autônomos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), além dos revezes 
oriundos do avanço tecnológico e da concorrência, persiste o significado do longo prazo como a possibilidade 
da instalação de riscos e vantagens de difícil ponderação apriorística. ou seja, no decorrer de tantos anos 
podem surgir fatos que subvertam as projeções originais – tanto positivos como negativos (crescimento 
econômico avantajado; incremento no consumo e poder aquisitivo dos usuários; aumento do universo de 
pagantes; alteração na política governamental; medidas provisórias; governos populistas; agressividade do 
concedente; avidez tributária; mudanças abruptas nas projeções cambiais; surpresas no cenário internacional 
etc.)”. MorEirA, Egon Bockman. Direito das Concessões de Serviço Público – Inteligência da Lei 8.987/95 
(Parte Geral). São Paulo: Malheiros, 2010. p. 41.

25 tal entendimento vem, há muito, sendo desenvolvido por Marcos Augusto Perez: “Aqui, o ponto problemático 
da teoria das áleas ordinária e extraordinária encontra-se numa definição extremamente vaga do risco 
efetivamente suportado pelo concessionário, em cotejo com uma definição muito larga dos riscos suportados 
pelo concedente. Sem definições mais precisas, o conflito tende a não ser resolvido ou a sê-lo em desfavor do 
erário ou do usuário que acabarão de uma forma ou de outra conservando a missão de manter sob seu custeio 
o serviço em funcionamento”. PErEZ, Marcos Augusto. O risco no contrato de concessão de serviço público. 
Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 115-118.

26 Como é de conhecimento convencional, nos contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/1993, 
ao particular atribui-se os riscos atinentes à álea ordinária, empresarial, que representam os riscos do 
negócio. À Administração, por outro lado, são atribuídos os riscos relacionados aos eventos extraordinários 
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riscos fossem alocados, aprioristicamente, ao concessionário, tal repartição seria 

por ele “precificada”, de modo que, na ponta, quem arcaria com tal custeio seriam 

os usuários (em violação ao princípio da modicidade tarifária – previsto no artigo 6º  

da Lei nº 8.987/1995). 

Mais especificamente, caso fossem repassados todos os riscos para o con-

cessionário (inclusive aqueles para os quais ele não detém expertise em gerenciá-los 

a um menor custo), este contratará um seguro, repassando o custeio da referida 

apólice para o poder concedente, e, por conseguinte, para os usuários. Se, porventura, 

não houver modalidade de seguro disponível para fazer frente a tais eventos, tal 

valor será embutido na sua proposta (ou, mais tecnicamente, provisionado em seu 

Plano de Negócios), o que, uma vez mais, importará o pagamento de uma tarifa mais 

cara pelos utentes do serviço. razão pela qual as melhores práticas recomendam 

que os riscos que não sejam controláveis pelas partes sejam alocados ao poder 

concedente, de modo que, caso tal evento venha a ocorrer, os impactos econômicos 

deles decorrentes sejam arcados pela entidade estatal. isso porque, caso ele não  

se materialize, nem o poder concedente nem os usuários serão onerados. 

toda essa lógica foi acolhida pela Lei nº 11.079/2004, que disciplina as 

Parcerias Público-Privadas, uma modalidade de concessão especial, normativa que  

é mandatória no sentido de que tais contratos prevejam “a repartição de riscos  

entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe 

e álea econômica extraordinária” (art. 5º, iii). Claro que tal diretriz se aplica às con-

cessões comuns, a exemplo das concessões de rodovia, seja porque as PPPs confi-

guraram-se como uma modalidade de concessão, seja pela lógica econômica a que 

se sujeitam os contratos de longo prazo.27 

(materializados pela álea administrativa e econômica), a exemplo do caso fortuito, força maior, fato do príncipe 
e fato da administração. 

27 Egon Bockmann Moreira leciona no mesmo sentido, quando afirma: “A primeira delas diz respeito à divergência 
doutrinária quanto à validade (ou não) da expressa distribuição de riscos em sede de contratos de concessão 
de serviços públicos comuns (isto é, os que não são PPPs). Há autores de nomeada que, com lastro no artigo 
37, inciso XXI, da Constituição da República, e no artigo 65, inciso II, letra ‘d’, da Lei nº 8.666/1993, não 
acolhem essa repartição nem mesmo em contratos de PPPs. Sempre com todo o respeito que tais teses 
merecem, faz-se necessário consignar que há sim autorização normativa para a alocação dos riscos, ínsita 
à compreensão sistemática da Constituição da república e da Lei nº 8.987/1995. Afinal de contas, o tema 
dos riscos pertence ao mundo real e é inerente a qualquer contrato. Mais ainda: fato é que eles e suas 
consequências serão atribuídos a um dos dois contratantes (ou a terceiros). Se o contrato não dispuser 
a propósito, impossibilitará as projeções adequadas e implicará um incremento dos custos, pois um dos 
itens essenciais à segurança contratual restará in albis. Haverá uma gestão ineficiente de recursos e bens 
públicos (mediata e imediatamente públicos). Quanto menos se tratar dos riscos, maiores os custos e menos 
administráveis os prejuízos decorrentes – em violação à continuidade da prestação do serviço e à modicidade 
tarifária. Claro que não se poderia cogitar da aplicação irrestrita do deep pocket method (Calabresi), atribuindo-
se-os todos à Administração. Nem tampouco se poderia pensar numa definição aleatória dos sujeitos 
responsáveis – pois se há determinados riscos e incertezas que são íntimos a cada um dos contratantes, 
outros existem que não dizem respeito a nenhum deles (p. ex., má gestão administrativa = concessionário; 
modificação unilateral do contrato = concedente; terremotos = incerteza)”. MorEirA, Egon Bockmann. riscos, 
incertezas e concessões de serviço público. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, 
ano 5, n. 20, p. 35-50, out./dez. 2007. 
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Não se pode olvidar, ainda, que a distribuição de riscos nos contratos deve  

estar atrelada aos parâmetros de desempenho estabelecidos para os concessio ná-

rios pelo contrato de concessão. Um exemplo fornecido por Nilson Corrêa gonze,28  

no próprio setor rodovias, elucida a questão: se o objetivo do contrato é a recuperação 

e a manutenção de uma infraestrutura viária, é incoerente exigir, como parâmetro  

para a verificação do sucesso das atividades implementadas, a redução do número 

total de acidentes ocorridos no trecho. isso porque tais sinistros podem ser provoca-

dos por fatores outros (como a forma de direção dos motoristas) que nada têm de  

ver com o objeto do contrato de recuperação e manutenção do sistema viário. 

De fato, tal coerência entre os parâmetros de desempenho do concessionário 

e os objetivos do contrato deve refletir a sua repartição de riscos. Ainda de acordo 

com o referido autor, “remetendo ainda ao exemplo anterior, tendo como objetivos 

do contrato a manutenção e a recuperação de um trecho de rodovia, quando o ente 

contratante se responsabiliza pelo diagnóstico e pela solução técnica a ser adotada 

e definindo expressamente o serviço e os quantitativos a serem executados, não 

poderá haver justiça, com a contratada, ao se exigir que as condições da infraestru-

tura atendam a determinados parâmetros ou índices que reflitam a qualidade total 

do elemento”. 

toda essa sistemática veio a ser incorporada pela cláusula 2.1 da atual minuta 

dos contratos de concessão celebrados pela ANtt (Agência Nacional de transportes 

terrestres), no âmbito da 3ª fase do Procrofe. Nada obstante, tenho para mim que 

nem todos os riscos que foram alocados ao concessionário, por meio deste ins-

trumento contratual; serão por ele mais bem administrados, o que poderá importar 

em ineficiências. Senão, vejamos. 

A cláusula 21.1.13 dispõe que serão alocados ao concessionário os riscos 

pelo “aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas  

de juros”. tal alocação não me parece adequada, posto que, como é cediço, no 

setor de rodovias, foram as próprias entidades financeiras da Administração Pública  

indi reta federal (tanto o BNDES, como o Banco do Brasil) que se propuseram a esta-

belecer condições mais favoráveis de financiamento dos referidos projetos.29 E isso 

28 goNZE, Nilson Corrêa. Concessão em rodovias federais: uma análise crítica da evolução dos modelos de 
regulação técnica. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências de Engenharia de transportes) – Pesquisa de 
Engenharia (Coppe), Universidade Federal do rio de Janeiro.

29 Veja-se a notícia do Jornal Brasil Econômico da época: “Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF) e BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) informaram, em documento divulgado pela Agencia 
Nacional de transportes terrestres (ANtt), que vão financiar até 70% dos projetos federais de concessão de 
rodovias nos seguintes trechos: Br-364/060 (trecho de 704 km entre goiás e Mato grosso), Br-163/230 
(trecho de 976 km entre Mato grosso e Pará), Br-364 (trecho de 439 km entre goiás e Minas gerais) e Br 
476/153/282/480 (trecho de 493 km entre Paraná e Santa Catarina). A carta é uma ferramenta fundamental 
para que os interessados em participar dos leilões possam iniciar a formulação de suas propostas. (Disponível 
em: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF) e BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social) informaram, em documento divulgado pela Agência Nacional de transportes terrestres (ANtt), que 
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motivou os agentes econômicos a apresentarem propostas comerciais alavancadas, 

considerando que o custo de capital próprio (do acionista) é superior ao do capital 

de terceiro (custos do financiamento). Por tal razão, eventual mudança da taxa de 

financiamento pelas empresas estatais federais, por certo, não poderia se tratar  

de evento alocado aos concessionários, que nadam podem fazer para influenciar em 

tal decisão. 

As cláusulas 21.1.23 e 21.1.24 da referida minuta dispõem que devem ser 

alocados aos concessionários os riscos por: 

21.1.23 defeitos em obras realizadas pelo Poder Público, conforme pre-
visto na cláusula 10.1.7, após o recebimento definitivo destas obras 
pela Concessionária; 

21.1.24 defeitos em obras realizadas pelo DNit, após o recebimento 
destas obras pela Concessionária, exceto quanto aos aspectos expres-
samente indicados pela Concessionária nos termos da cláusula 10.5, não 
sendo considerados defeitos eventual desatendimento aos Parâmetros 
de Desempenho. 

Como se extrai de suas disposições, as referidas cláusulas visam a alocar 

aos concessionários o risco pelas obras realizadas pelo poder concedente e por 

uma estatal federal. também nessas hipóteses acreditamos que tal alocação não 

produzirá um resultado eficiente. isso porque, como é de conhecimento convencional, 

a obrigação do construtor é de resultado. ou seja, o empreiteiro (parte no contrato 

de EPC celebrado com o concessionário para executar as obras de construção e 

manutenção da infraestrutura rodoviária) tem a obrigação de entregar a obra a tempo 

e modo, nos termos do objeto contratual. o que lhe impõe uma responsabilidade 

legal por sua qualidade. É o que prescreve o art. 618 do Código Civil, o qual dispõe 

que “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco 

anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como  

do dolo”.

Portanto, se o próprio Código Civil estipula o prazo de cinco anos, dentro do  

qual o empreiteiro deve se responsabilizar pela segurança da obra, não seria o 

recebimento da obra, pelo concessionário, que teria o condão de ilidir tal previsão. 

Até mesmo porque o seu recebimento (ainda que seja realizado por técnicos) não 

faz com que o concessionário tenha qualquer ingerência sobre o resultado das 

vão financiar até 70% dos projetos federais de concessão de rodovias nos seguintes trechos: Br-364/060 
(trecho de 704 km entre goiás e Mato grosso), Br-163/230 (trecho de 976 km entre Mato grosso e Pará), 
Br-364 (trecho de 439 km entre goiás e Minas gerais) e Br 476/153/282/480 (trecho de 493 km entre 
Paraná e Santa Catarina)”. Disponível em: <http://brasileconomico.ig.com.br/brasil/economia/2014-06-11/
bndes-caixa-e-bb-financiarao-ate-70-de-quatro-rodovias.html>. 
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obras realizadas pelo poder concedente e pelo DNit (Departamento Nacional de 

infraestrutura de transportes). isso porque, como muito bem observado por Heloísa 

Conrado Caggiano, “se por um lado isso pode ser um mecanismo de licitar a obra 

por meio de Concessão comum e não de PPP (até mesmo para evitar restrições 

orçamentárias e custos com garantias por parte do Poder Público), sem aumentar 

significativamente o custo do privado que inviabilizaria o projeto, por outro novamente 

instala risco de o Poder Público não cumprir suas obrigações e onerar o projeto”.30 

o que se tem estipulado, em algumas modelagens (a exemplo da Br 153/

to/go), é a previsão de que, no caso de inadimplência do Poder Público, a exe-

cução da obra seja transferida ao concessionário, mediante o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do módulo concessório. Não se trata de medida que 

extirpe todos os riscos do concessionário. De fato, em razão da usual demora do 

processo administrativo de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, 

tal transferência pode causar um impacto no fluxo de caixa do concessionário pelo 

descasamento entre o volume de despesas (obras novas) e de receitas (decorrentes 

do pagamento de tarifas). Mais uma vez, me parece acertada a conclusão de Heloísa 

Conrado Caggiano, segundo a qual “daí que a possibilidade contratual de o privado 

ter que assumir a realização de obras que deveriam ser realizadas pelo Público 

instala um risco significativo de inadimplemento por parte desse, cujo prêmio será 

precificado na proposta pelo Privado e será tanto maior quanto maior a probabilidade 

de ocorrência”.31

Para além disso, alocar ao concessionário os riscos pelas obras que seriam 

realizadas pelo DNit trouxe uma insegurança adicional a tais projetos, como se 

percebeu da licitação deserta para concessão da Br-262/Mg-ES. Na oportunidade, 

os licitantes tinham dúvidas a propósito das condições financeiras do DNit para 

executar as obras de duplicação da infraestrutura rodoviária.32 Mais uma prova de que 

o concessionário não tem como gerenciar tais riscos, razão pela qual lhe atribuir tal 

30 CAggiANo, Heloísa Conrado. Alocação de riscos em contratos de concessões rodoviárias federais no Brasil: 
análise do caso da Br 153/to/go. No prelo. texto gentilmente disponibilizado pela autora. 

31 CAggiANo, Heloísa Conrado. Alocação de riscos em contratos de concessões rodoviárias federais no Brasil: 
análise do caso da Br 153/to/go. No prelo. texto gentilmente disponibilizado pela autora. 

32 Como dá conta notícia veiculada pelo Jornal O Globo: “No entanto, os riscos de novos fracassos podem não 
depender apenas de diferenças entre governo e investidores nos cálculos de rentabilidade dos projetos.

 outro perigo considerado pelos potenciais concorrentes a administrar os lotes de rodovias ofertados é o ‘risco 
DNIT’, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. No caso do leilão BR-262, os investidores 
ficaram receosos com o fato de o DNit, órgão subordinado ao Ministério dos transportes, ficar encarregado 
de duplicar 180 dos 369 quilômetros do trecho. o temor era de que eventuais atrasos do DNit na obra 
respingassem politicamente no concessionário privado da obra. ‘o trecho do Espírito Santo seria construído 
pelo DNit e entregue em 5 anos. Pelos antecedentes do DNit em não cumprir prazos, o mercado olhou isso com 
desconfiança’, disse à Reuters o deputado federal Ricardo Ferraço (PMDB-ES). Também havia questionamentos 
da bancada capixaba, principalmente sobre o valor do pedágio, e um eventual atraso na duplicação da Br-262 
poderia aumentar o descontentamento com o pagamento das tarifas”. Disponível em: <http://oglobo.globo.
com/economia/proxima-do-pacote-de-concessoes-br-101-tambem-corre-risco-fontes-9994136>.
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responsabilidade pode importar a própria impossibilidade da realização da delegação 

da infraestrutura rodoviária. 

A cláusula 21.1.12, por sua vez, atribui ao concessionário os riscos pelo advento 

de manifestações sociais ou públicas, nos seguintes termos: 

21.1.12 manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer 
forma a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados 
ao Contrato por: (i) até 15 (quinze) dias, sucessivos ou não, a cada 
período de 12 (doze) meses contados a partir da Data da Assunção, 
caso as perdas e danos causados por tais eventos não sejam objeto de 
cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência; e 
(ii) até 90 (noventa) dias a cada período de 12 (doze) meses contados 
a partir da Data da Assunção, se as perdas e danos causados por tais 
eventos se sujeitem à cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data 
de sua ocorrência;

Assim como nas hipóteses acima comentadas, tenho para mim que se trata de 

risco que o concessionário não tem como gerenciar. Afinal, ele não exerce a função 

de polícia ostensiva (art. 144, §6º, da CrFB) nem, tampouco, de polícia urbanística 

Municipal (art. 144, §8º, da CrFB), funções essas que poderiam dar conta de 

evitar que tais manifestações interferissem na execução do contrato de concessão. 

De fato, o exercício das funções coercitivas exercidas pelos concessionários não 

pode abarcar funções típicas de Estado, ainda mais em face de não usuários. É 

que tais prerrogativas deverão ser exercidas nos quadrantes da relação de sujeição 

especial estabelecida pelo módulo concessório. razão pela qual, ainda que por prazo 

determinado, melhor seria que tais riscos fossem alocados ao poder concedente.

o tema da repartição de riscos em contratos de rodovia mereceria um traba lho 

específico, o que fugiria ao propósito deste ensaio.33 Porém, ainda sobre tal temá-

tica, uma nota é oportuna no que diz respeito ao risco de demanda em contratos  

de rodovia. Pois bem. tradicionalmente, o risco da demanda é alocado ao conces-

sionário, considerando-se racional que ele, por deter maiores informações do que o 

Poder Público, poderia suportar tal risco de forma mais econômica. Mais que isso, 

de que se trataria de um risco ordinário, empresarial, o que justificaria o próprio 

trespasse do cometimento público para administração privada. 

Nesse sentido, a já referida minuta, em sua cláusula 21.1.1, prescreve que o 

concessionário assume o risco pelo “volume de tráfego em desacordo com as proje-

ções da Concessionária ou do Poder Concedente [...]”. Porém, o próprio instrumento 

contratual estabelece que, de acordo com a cláusula 21.2.6, é do concedente o risco 

33 Para o que recomendo a leitura de CAggiANo. Heloísa Conrado. Alocação de riscos em contratos de 
concessões rodoviárias federais no Brasil: análise do caso da Br 153/to/go. No prelo. texto gentilmente 
disponibilizado pela autora. 
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de virem a ser implantadas novas rotas ou caminhos alternativos rodoviários livres 

de cobrança de pedágio, que não existissem e não fossem previstos na assinatura 

do contrato. Significa dizer que, na referida modelagem, não houve propriamente uma 

transferência integral dos riscos da demanda para o concessionário, já que o poder 

concedente responsabilizou-se pelo advento de rotas alternativas – o que é assaz 

recorrente nessa modalidade de concessão. trata-se de repartição de riscos que  

está em consonância com as melhores práticas, pois que o concessionário não teria 

como administrar os riscos pelo advento de uma rota alternativa não pedagiada. 

o compartilhamento do risco da demanda entre poder concedente e conces-

sionário também foi recomendado pela Global Infrastructure Hub (GIH),34 que, 

analisando a alocação de riscos em diversos contratos de parcerias público-priva-

das dos principais setores de infraestrutura em países desenvolvidos e em desen-

volvimento,35 manifestou-se no sentido de que, seja em mercados emergentes (a 

exemplo do brasileiro), seja em países desenvolvidos, tal risco vem sendo dividido 

entre poder concedente e concessionário, como uma forma de garantir a atratividade 

(e viabilidade) dos projetos. o que pode justificar o aporte de subsídios públicos para 

fazer frente a tal custeio. 

tal orientação vem sendo seguida também no Brasil. Algumas modelagens  

nos últimos anos tiveram o propósito de minimizar os riscos da demanda em projetos  

de infraestrutura. Citem-se, como exemplos, a Concessão Patrocinada para a explo-

ração da Linha 4, do Metrô de São Paulo, na qual se compartilhou o risco da demanda 

entre o poder concedente e concessionário, a fim de possibilitar a viabilização,36 

a mitigação de tal risco pela delegação de eixos rodoviários potencialmente con-

correntes, como na licitação conjunta do Sistema Anhanguera-Bandeirantes e 

Anchieta-imigrantes,37 e, ainda, a Concessão Administrativa da Frota da Linha 8 da 

Companhia Paulista de trens Metropolitanos (CPtM), em que o Poder Público assu-

miu integralmente o risco da demanda.38

34 trata-se de organização constituída em 2014 a partir do g20, cuja finalidade é compartilhar e sistematizar 
experiências em projetos de infraestrutura para melhorar o ambiente de contratação e a qualidade dos 
investimentos neste setor. Para maiores informações consultar <http://globalinfrastructurehub.org/about/>. 
Acesso em: 10 dez. 2016.

35 A nomenclatura aqui referida para distinguir os países objeto de análise é a utilizada no próprio estudo. A 
matriz de risco elaborada nos diversos setores está disponível em: <http://www.globalinfrastructurehub.org/
allocating-risks-in-ppps/la-asignacion-de-riesgos-en-los-contratos-de-asociacion-publico-privadas/>. Acesso em: 
10 dez. 2016.

36 Eis o teor da cláusula contratual: “11.1.5. Caso a demanda trimestral real contabilizada esteja entre 90% 
(noventa por cento) e 80% (oitenta por cento), inclusive, da DEMANDA ProJEtADA para o período, as receitas 
decorrentes da tAriFA DE rEMUNErAção serão ajustadas para mais, mediante aplicação da seguinte 
fórmula”.

37 informação extraída de FEriANCiC, gabriel. Percepção de riscos em concorrências de concessão de serviços 
públicos de transporte: caso rodoanel oeste. in: ZANCHiM, Kleber Luiz (Coord.). Concessão de rodovias: 
aspectos jurídicos, econômicos e institucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 

38 informação também extraída de FEriANCiC, gabriel. Percepção de riscos em concorrências de concessão 
de serviços públicos de transporte: caso rodoanel oeste. in: ZANCHiM, Kleber Luiz (Coord.). Concessão de 
rodovias: aspectos jurídicos, econômicos e institucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 



216 r. de Dir. Público da Economia – rDPE | Belo Horizonte, ano 15, n. 58, p. 199-239, abr./jun. 2017

rAFAEL VÉrAS DE FrEitAS 

Pelo exposto, é de se concluir este item no sentido de que uma adequada 
matriz de riscos entre as partes é um dos pontos mais importantes da modelagem 
de um contrato de rodovia. isso porque a sua inadequação pode importar cons tan-
tes pedidos de reequilíbrio desses contratos (considerando a sua relação direta com  
o seu racional econômico) e na própria inviabilidade da delegação da exploração  

da infraestrutura pública. 

3 As peculiaridades do equilíbrio econômico-financeiro  
 nos contratos de concessão de rodovia: “indicadores  
 de desempenho”, “desconto de equilíbrio” e “gatilhos  
 de investimentos”

o investimento na exploração de infraestrutura rodoviária é predicador da 

disponibilidade conjunta de recursos públicos e privados. razão pela qual a sua 

modelagem terá de servir para equacionar dois valores aparentemente antagôni-

cos. A rentabilidade econômico-financeira do projeto, que terá de levar em conta  

a com paração entre as suas receitas e despesas, sendo este o valor que o tornará 

mais ou menos atraente para a exploração privada. E a sua rentabilidade social,  

a qual se materializa pelas externalidades positivas que a concessão de rodovia  

trará para a população – o que pode envolver a redução de acidentes, a diminuição  

do valor para manutenção de veículos, a facilitação de trocas comerciais, entre  

outras. 

tais variáveis orientarão a modalidade de financiamento do empreendimento.  

ou seja, se ele será financiado, predominantemente, por recursos públicos ou pri-

vados. Destarte, à medida que a rentabilidade econômica do projeto diminui, man-

tendo-se a sua rentabilidade social, aumenta-se a necessidade do aporte de recursos 

públicos (pelo pagamento de subsídios, por exemplo). De outro lado, caso a sua 

rentabilidade social seja reduzida, mantendo-se a sua rentabilidade econômica, 

reduz-se na mesma medida necessidade de aporte de recursos públicos. 

De rigor, as concessões de rodovias são qualificadas como empreendimentos 

com comprovada rentabilidade financeira, que tem o seu financiamento ampa rado 

no pagamento de tarifas pelos usuários (pedágio). Nada obstante, a depender de 

sua viabilidade econômica, tais empreendimentos podem ser qualificados como: (i) 

concessões subsidiadas, nas quais o Estado introduz aportes financeiros diretos 

(na forma de subsídios) e indiretos (pela facilitação do oferecimento de garantias ou 

pela disponibilização da utilização de bens públicos); (ii) concessões gratuitas, nas 

quais há equilíbrio entre receitas e despesas, sem que seja necessário o aporte de 

recursos ou de incentivos públicos; e (iii) concessões onerosas, que são aquelas 

nas quais a rentabilidade é elevada, propiciando que o Estado receba, inclusive, 
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pagamento pela sua exploração (a título de outorga).39 trata-se de classificação 

que tem lugar na aferição inicial da viabilidade econômico-financeira da delegação 

da infraestrutura. Porém, nada há que impeça que uma concessão que outrora era 

onerosa se transforme em gratuita, por exemplo, pela extensão do trecho que será 

concessionado. 

De modo geral, os contratos de concessão de rodovia brasileiros são gratuitos, 

sendo, pois, despiciendo o aporte de subsídios públicos para o seu financiamento. 

Nada obstante isso, fato é que as receitas e as despesas de um projeto concessio-

nário devem estar equilibradas durante toda a sua execução, sob pena de o Poder 

Público se valer de um parceiro privado para fazer frente a um cometimento do qual  

é responsável, ou de onerar toda a população em razão da fruição de uma infraes tru-

tura por um número determinado de utentes. Esse equilíbrio deve nortear a estipu-

lação do valor do pedágio, o qual deve ser bastante, seja para garantir a execução 

do Plano de Exploração da rodovia (PEr), mediante a cobrança de tarifas módicas, 

seja para garantir o justo lucro pelo concessionário. Até mesmo porque a inadequada 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão pode 

importar a violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos (pois que  

o concessionário não pode ser obrigado a prestar o serviço por benemerência), ou 

mesmo em desatendimento de seus parâmetros de adequação.40

Mas, frise-se: não se trata de uma equação que deverá ser preservada, tão 

somente, para garantir a rentabilidade do concessionário. Casos há em que algum 

evento superveniente ao ajuste pode desequilibrar os seus termos em favor do poder 

concedente, o que importará a sua revisão objetiva, ainda que isso repercuta na 

redução tarifária.41 São esses os valores que vão orientar a equação econômico-

financeira de tais ajustes. 

Nesse quadrante, o tribunal de Contas da União (tCU) vem identificando as 

seguintes causas que vêm resultando na revisão do equilíbrio econômico-financeiro 

nos contratos de rodovia, como dá conta abalizado estudo monográfico de Adalberto 

dos Santos Vasconcelos: 

39 LEE, S. H. Concessão de rodovias a iniciativa privada: critérios para limitação de tarifas em processos de 
licitação. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1996.

40 Esse também é o entendimento de Floriano de Azevedo Marques Neto, para quem: “ora, a não-recomposição 
do equilíbrio contratual ensejaria ou o desatendimento indireto do princípio da ininterrupção da prestação 
(pois que não se pode obrigar permanentemente o particular a prosseguir em prestação cujos pressupostos 
econômicos restaram superados por fatores alheios à sua vontade) ou da violação do princípio da adequação 
do serviço (pois alterados os pressupostos econômicos da concessão, perecerão a qualidade, a segurança 
ou a atualidade da prestação)”. MArQUES NEto, Floriano de Azevedo. Equilíbrio econômico-financeiro em 
contratos de concessão. Boletim de Licitações e Contratos, jul. 2002. 

41 A impropriedade da cobrança do iSSQN (5% sobre a receita bruta de pedágio) nos anos de 1996 a 1999, 
sem a devida autorização legal, ensejou a realização de ajustes no fluxo de caixa da concessão, como forma 
de compensar os usuários pelos valores de tarifa pagos a maior. Deve-se ressaltar que a cobrança do iSSQN 
somente foi suspensa a partir de 19.08.1999, por força da Portaria nº 278/99 (fl. 213 do vol. 7), do Ministério 
dos transportes, e da Decisão nº 434/1999, Plenário, tCU (tC 003.214/1999-0). 
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a) superfaturamento dos preços de insumos e de investimentos, acar-
retando valores de pedágio sobrevalorizados quando da alocação de 
investimentos não previstos inicialmente nos encargos do concessionário; 

b) erros nos cálculos de reajustes dos pedágios, principalmente quando 
da aplicação de resíduos de arredondamento em virtude da data de 
reajuste não coincidir com a data de autorização do reajuste dada pelo 
poder concedente; 

c) exclusão indevida de investimentos acometidos ao concessionário, 
decorrentes de fluxos de caixa reequilibrados erroneamente; 

d) valores de multas aplicados à concessionária não revertidos em 
benefício dos usuários – seja em novos investimentos não previstos no 
encargo da concessionária, ou seja, na redução do valor da tarifa de 
pedágio –, contrariando cláusulas contratuais; 

e) cálculo de nova tarifa de pedágio – como a finalidade de recompor 
o equilíbrio econômico-financeiro afetado – em revisões extraordinárias, 
desconsiderando, nos casos em que no período transcorrido houve mais 
de uma tarifa vigente, o tempo em que cada uma delas ficou vigente; 

f) manutenção da receita financeira no fluxo de caixa no valor inicial (valor 
fixo), sem variar com a receita total prevista, contrariando o disposto nos 
editais de licitação; 

g) alocação no fluxo de caixa da concessão de investimentos não previs-
tos originalmente no Programa de Exploração da rodovia – PEr e que não 
se traduziam em benefícios diretos para os usuários da rodovia; 

h) aprovação de investimentos não previstos originalmente nos encargos 
da concessionária para serem realizados com justificativas infundadas; 

i) valor da depreciação dos investimentos diferente do valor total dos 
investimentos realizados; 

j) erros no cálculo do imposto de renda, principalmente quanto ao adicio-
nal desse imposto;

k) erros de elaboração do fluxo de caixa não corrigidos à época da licita-
ção, interferindo nos valores de pedágios durante a execução contratual; 

l) erros na apropriação proporcional dos valores das rubricas que com-
põem os fluxos de caixa quando da transformação do fluxo de caixa de 
ano concessão para ano civil; 

m) não apropriação ou apropriação indevida das receitas acessórias, pre-
judicando a modicidade tarifária e contrariando a Lei n.º 8.987, de 1995, 
e os contratos de concessão; 

n) apropriação indevida, por parte de concessionárias, de ganhos injus-
tificados em virtude de alteração na configuração original das rodovias 
– criação de cabines avançadas ou de bloqueio, desmembramento de 
praças de pedágio etc.; 

o) cobrança indevida do imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
iSSQN sobre o valor de pedágio, haja vista que, à época da irregularidade, 
não havia lei que autorizasse a incidência desse imposto; 

p) utilização de recursos, arrecadados indevidamente (iSSQN), em obras 
já incluídas no encargo original da concessionária; 
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q) utilização de números índices para o reajuste no valor dos pedágios 
diferentes dos divulgados pela Fundação getulio Vargas – FgV, contra-
riando os contratos de concessão; 

r) utilização de parâmetros indevidos para recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro afetado; 

s) valores de investimentos incluídos no fluxo de caixa em valores acima 
dos aprovados pelo poder concedente.42

ocorre que tais causas só serão bastantes ao rompimento do equilíbrio 

econômico-financeiro de tais contratos se não estiverem em consonância com a 

respectiva modelagem contratual. isso porque, como visto, tais eventos só importarão 

o restabelecimento da sua equação econômico-financeira se não tiverem sido provi-

sionados, por nenhuma das partes, à luz de uma matriz de riscos específica. Em 

casos tais, a restauração das suas bases econômicas predicará da observância de 

uma metodologia econômica, a qual poderá ser baseada, em especial: (i) nos custos 

despendidos pelo concessionário para executar o cometimento público, sobre os 

quais terá incidência uma taxa de rentabilidade (Rate of Return ou Cost Plus); (ii)  

no estabelecimento de uma tarifa teto (que será composta pelos custos máximos 

para prestar o serviço), sobre a qual será estabelecido um índice de repasse dos 

ganhos de produtividade aos usuários (Price Cap); e/ou (iii) pela comparação entre 

firmas do mesmo segmento (benchmarking). 

Nada obstante, tal como no que diz respeito à repartição de ricos, os contratos 

de concessão de rodovia também passaram por uma evolução no que toca à meto-

dologia de restabelecimento do seu equilíbrio econômico-financeiro. É ver. 

No âmbito da modelagem dos contratos de concessão de rodovia celebrados 

na 1ª fase do Procrofe, previu-se uma sistemática segundo a qual a concessionária 

teria de fazer investimentos para a realização de obras de manutenção, conservação 

e monitoramento do trecho rodoviário que lhe foi delegado. Para tal desiderato,  

teria de levar em consideração o número de praças de pedágio, o plano de investi-

mentos a ser realizado, o fluxo de veículos e os valores resultantes da exploração  

de receitas extraordinárias. A referida modelagem foi elaborada numa época em que  

o país ainda vivia sob a ameaça de um possível retorno da inflação, com uma estru-

tura produtiva defasada, poucas reservas internacionais, e instabilidade econômica 

que contribuía para que os investidores demandassem por altas taxas de retorno 

para investir recursos em infraestruturas públicas (que, à época, variavam entre 17 

a 24%).

Nesse contexto, o licitante vencedor deveria embutir na sua proposta todos os 

custos de operação e de manutenção da infraestrutura rodoviária, a partir dos quais 

42 os dados foram retirados da pesquisa de VASCoNCELoS, Adalberto dos Santos. O equilíbrio econômico
financeiro nas concessões de rodovias federais no Brasil. Brasília: [s.n.], 2004. p. 113.
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se calculava a taxa de retorno estabelecida para cada projeto concessionário. Daí 

que, a cada evento desequilibrante, procurava-se manter a taxa de retorno pactuada, 

com base na proposta formulada na licitação. 

tratou-se, pois, da aplicação do modelo de revisão pelo custo do serviço43 

(rate of return ou cost plus). Em breve síntese, a referida metodologia tem lugar 

pela fixação da taxa máxima de retorno ao concessionário, baseada na análise dos 

custos operacionais do contrato. Dito em outros termos, a estipulação do valor deve 

considerar a estimativa do montante destinado a fazer frente à globalidade dos 

custos de operação do serviço (custos operacionais e financeiros), adicionando-se 

um percentual de retorno assegurado ao concessionário. 

A fixação tarifária pelo custo do serviço, tradicional na história dos “monopólios 

privados” do direito norte-americano, teve por objetivo coibir a exploração dos usuá-

rios no campo de serviços monopolísticos, restringindo práticas de elevação artifi cial 

de preços, distanciados do custo real da prestação dos serviços.44 Sobre o tema, 

Cesar guimaraes assevera que “a tarifação com base no custo do serviço envolve 

normalmente a aferição do retorno do empreendimento com base em uma previsão 

de receita, despesa e investimento ao longo do período da concessão (por meio 

de um índice financeiro como a taxa interna de retorno – tir)”. E conclui: “isso 

faz com que a receita de um certo período – ou seja, a tarifa paga em um período 

– seja tomada em conta para suportar investimentos realizados ao longo de toda a 

concessão. Assim, em uma concessão rodoviária, as tarifas pagas hoje compõem 

uma equação que permitirá ao prestador realizar obras de arte daqui a dez anos”.45

Para Sérgio guerra, a “taxa interna de retorno (tir) é a expectativa de lucro 

que o empresário terá na PPP caso todas as premissas apresentadas no estudo/

modelagem sejam cumpridas, ou seja, se os custos e o faturamento decorrentes da 

concessão forem os previstos”.46 Em termos matemáticos, a taxa interna de retorno 

(tir) de uma concessão representa a rentabilidade de um projeto em determi nado 

período, isto é, a taxa de desconto que anula o Valor Presente Líquido (VPL) do  

fluxo de caixa do projeto (que é composto pelas entradas e saídas de caixa).47 

43 Nos termos da referida modelagem, foram definidos os valores dos preços unitários (ao invés de global) nas 
obras definidas no PEr – Programa de Exploração rodoviária, o que eliminava os riscos a propósito da variação 
dos quantitativos dos respectivos preços. 6.5 o processo de revisão, da tarifa de pedágio terá início mediante 
requerimento dirigido pela concessionária ao Diretor Geral do DNER, acompanhado de ‘Relatório Técnico’ 
ou ‘Laudo Pericial’ que demonstre, cabalmente, o impacto ou a repercussão de qualquer das ocorrências 
referidas no item anterior sobre os principais componentes de custos considerados na formação do valor da 
tarifa básica de pedágio, ou, ainda, sobre as receitas da concessionária”. 

44 gUiMArãES, Fernando Vernalha. o regime tarifário na concessão de serviço público. Revista de Direito Público 
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 7, n. 27, jul./set. 2009.

45 gUiMArAES, Cesar. A posição dos usuários e a estipulação da remuneração por serviços públicos. Revista 
Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, n. 15, ano 4, out./dez. 2006. 

46 gUErrA, Sérgio. Equilíbrio econômico-financeiro e taxa interna de retorno (tir) nas parcerias público-privadas. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 13, n. 49, p. 205-222, jan./mar. 2015. 

47 Para fins didáticos, veja-se a explicação dessa metodologia por Augusto Neves Dal Pozzo e Antonio Carlos 
Parlatore: “A Taxa Interna de Retorno, conhecida por tir, é a taxa de desconto aplicada aos ‘n’ valores do 
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Com base nessa metodologia, previa-se que o contrato seria objeto de revisão 

tarifária nas seguintes hipóteses: (i) criação, alteração ou extinção de impostos,  

exceto imposto de renda; acréscimo ou supressão de encargos no PEr; (ii) quando 

ocorrências supervenientes, decorrentes de força maior, caso fortuito, fato da 

Administração ou de interferências imprevistas resultem comprovadamente em 

acrés cimo de custos para a concessionária; (iii) alteração do contrato que comprova -

damente altere os encargos da concessionária, para mais ou para menos; (iv) quando 

a concessionária auferir receita alternativa, complementar ou acessória ou de pro-

jetos associados à concessão; (v) sempre que forem constatadas modificações estru-

turais nos preços relativos aos fatores de produção ou nos preços dos insumos 

rela tivos aos custos considerados na formação do valor da tarifa básica de pedágio. 

o referido ajuste previa, ainda, o uso de índice de reajuste paramétrico, repas-

sando aos consumidores, no momento de sua aplicação, os choques de preço dos 

insumos utilizados pelo concessionário. Para além de tal repasse, não se previa 

mecanismo de revisão tarifária periódica, impedindo a repartição dos ganhos de 

produtividade com os usuários. o que se observava era “a tendência ainda acentuada 

do conceito de obra pública, com a blindagem para o privado de variações nos quan-

titativos e nos preços. isto é reforçado pela aplicação da fórmula paramétrica. Adicio-

nalmente, não havia mecanismos de repasse de produtividade e nem uma alocação 

mais clara de riscos entre as partes”.48

Assim, é possível extrair as seguintes conclusões a propósito de tal mode-

lagem: (i) ela desconsiderava a modelagem econômica dos contratos de longo prazo 

(de que é exemplo o contrato de concessão de rodovia), equiparando tais ajustes 

aos contratos de empreitada disciplinados pela Lei nº 8.666/1993; (ii) ela foi 

celebrada num momento de grave instabilidade econômica do país, o que justificou 

saldo do fluxo de caixa que torna nulo o valor presente líquido desse saldo. A anulação do valor presente 
líquido do fluxo permite a comparação entre a tir calculada e uma taxa de referência de rentabilidade 
previamente estabelecida (tir mínima aceitável). Valores de tir maiores do que a taxa de desconto (ou tir 
mínima aceitável) são admissíveis nos casos de empreendimentos marcados pelo espectro de inseguranças e 
de riscos maiores do que os fatores considerados no estabelecimento da taxa de desconto. Valores inferiores 
à taxa de desconto não são admissíveis, pois implicariam a hipótese de um prestador de serviço aceitar 
remuneração inferior a um mínimo pré-estabelecido. A soma algébrica dos “n” valores de saldo, cada um deles 
previamente descontado por essa taxa (desconto aplicado tantas vezes quantos forem os anos do projeto), 
portanto, deve ser igual a zero. Para que essa soma seja igual a zero, é necessário que haja valores negativos 
e valores positivos a serem somados. Essa situação é típica de empreendimentos de infraestrutura destinados 
a corrigir deficiências acumuladas no passado, determinando a necessidade de investimentos significativos 
nos primeiros anos do período de planejamento, o que provoca o aparecimento de saldos negativos nesses 
anos iniciais” (DAL PoZZo, Augusto Neves; PArLAtorE, Antonio Carlos. Método de planejamento econômico-
financeiro em projetos de infraestrutura. Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 3, n. 
5, p. 193-206, jan./jun. 2014). 

48 gUErrEro, Dario Alexandre; ANUAtti NEto, Francisco; BArBoSA Frederico da Silveira. Análise dos contratos 
de concessão de rodovias federais – evolução da matriz de risco. Disponível em: <http://www.cbrcbrasvias.
com.br/CBrC2013/anais/anaiscongresso/arquivos/AN__LiSE%20DoS%20CoNtrAtoS%20DE%20
CoNCESS__o%20DE%20roDoViAS%20FEDErAiS%20___%20EVoLU____o%20DA%20MAtriZ%20DE%20
riSCo.pdf>. 
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o estabelecimento de uma elevada taxa de retorno, de modo a que houvesse atrati-

vidade do empreendimento para a iniciativa privada; (iii) a ausência de uma matriz  

de riscos, como visto no item anterior, importou na “precificação” do risco pelo 

concessionário, o que resultou na fixação de elevadas taxas de retorno, especial-

mente pelo então elevado “risco Brasil”; e (iv) a não previsão do instituto da revisão 

perió dica fez com que fossem levados a efeito diversos pedidos de reequilíbrio por  

parte das concessionárias, os quais foram realizados com base nos custos apre-

sentados nas suas propostas (em seu Plano de Negócios), e não nos atuais valores 

de mercado.49 

Diante de tais características, a literatura especializada50 posicionou-se no sen-

tido que tal modelagem não era adequada para as concessões de rodovias federais, 

pelas seguintes razões: (i) o concessionário era incentivado a realizar investimentos 

desnecessários nas rodovias, não previstos no PEr, pois esses são cobertos com  

o reajuste de tarifa; (ii) as condições de análise do equilíbrio econômico-financeiro 

são baseadas em dados estáticos apresentados na época da licitação, e não há 

previsão de nenhum mecanismo de ajuste desses valores; (iii) as taxas de retorno 

podem ser estabelecidas em momentos instáveis da economia; (iv) não está pre visto 

o repasse da produtividade, ou parcela desta, ao usuário.51 

49 Floriano de Azevedo Marques há muito criticava tal metodologia: “isto porque reconhece que a longa duração 
dos contratos de concessão faz com que seu equilíbrio seja necessariamente dinâmico. Podem existir, 
conforme a concessão, períodos em que haja mais investimentos sem retorno, fluxo de caixa negativo, etc. Daí 
que o equilíbrio nestes empreendimentos deverá sempre ser aferido em cada momento a partir de parâmetros 
específicos e diferençados. 3.3.2 o equilíbrio na concessão considera ainda os riscos empresariais assumidos 
pelo particular, existindo portanto alguns fatores cuja ocorrência não justificaria a postulação de reequilíbrio. 
Nesse sentido, assegurar a aplicação de taxa de retorno fixa e imutável ao particular corresponderia a colocá-
lo a salvo das variações das taxas de retorno praticadas no mercado. reduziria, portanto, sem qualquer 
motivação, os riscos a que está submetido o concessionário, inerentes ao jogo empresarial. 3.3.3 A 
peculiaridade do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões é ainda mais evidente quando adotado o 
modelo de financiamento por project finance (Lei nº 8.987/95, artigos 20 e 28). Nesse caso, as garantias 
do financiamento são os ativos do projeto concessão, em especial as receitas auferidas pela concessionária. 
Em decorrência, o equilíbrio econômico e financeiro da concessão passa a ser central para o próprio ente 
financiador. inviabilizada a perspectiva de retorno estabelecida na gênese do Plano de Negócios, fica 
inviabilizada a própria financiabilidade do projeto (concessão). Ainda por este motivo o legislador exigiu que 
o restabelecimento do equilíbrio fosse concomitante à ocorrência do fato desequilibrador. Absolutamente 
dinâmico, portanto, o funcionamento do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessões. 3.4 
Assim, se por um lado o direito positivo (constitucional e legal) exige que o equilíbrio econômico-financeiro 
remeta-se à equação originalmente acordada entre a Administração e o particular, por outro exige que a 
transposição deste momento original seja feita de forma dinâmica e concreta. trata-se de retratar a realidade 
econômica da equação do contrato da forma mais fiel possível, para assim transpô-la ao momento em que 
o equilíbrio econômico-financeiro é demandado. o método de cálculo apresentado nesse sentido (no caso 
concreto mencionado), parece-me mais condizente com o espírito constitucional do que o método tradicional, 
vez que introduz variável econômica desconsiderada pela simples aplicação de taxa de retorno fixa”. MArQUES 
NEto, Floriano de Azevedo. Equilíbrio econômico nas concessões de rodovias – critérios de aferição. Revista 
Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, n. 15, ano 4, out./dez. 2006. 

50 VASCoNCELoS, Adalberto Santos. O equilíbrio econômicofinanceiro nas concessões de rodovias federais no 
Brasil. Brasília: [s.n.], 2004. p. 157. 

51 Ademais disso, consoante advertem Carlos Alvares da Silva Campos Neto, Jean Marlo Pepino de Paula, 
Frederico Hartmann de Souza: “Além dessa, o poder concedente tem outras dificuldades para acompanhar 
custos, cabendo citar a assimetria de informações. Essa assimetria envolve duas vertentes principais: uma 
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Na 2ª etapa do Procrofe, que teve lugar entre os anos de 2007 e 2009, foram 

celebrados contratos de concessão de rodovia em um ambiente econômico mais 

estável, seja pela redução do denominado “risco Brasil” (o que importou na obtenção 

do investment grade), seja pela redução da taxa Selic, seja, ainda, pelo advento de 

um aparato institucional que tinha o objetivo de equilibrar tecnicamente os interesses 

setoriais (pela criação da ANtt, em 2001). 

Nesse contexto, foram celebrados contratos de concessão com as seguintes 

características no que toca ao equilíbrio econômico-financeiro: (i) a substituição do 

uso de preços unitários por preços globais, de forma a alocar o risco de quantidade 

de insumos para o concessionário, que é quem tem maior capacidade técnica de 

assumir este risco; (ii) foi alocado ao concessionário os riscos associados à variação 

dos custos dos insumos, de mão de obra e de financiamentos;52 (iii) foi substituído 

o índice paramétrico pelo iPCA-iBgE (índice de Preços ao Consumidor; Amplo – 

instituto Nacional de geografia e Estatística); (iv) incorporou-se o mecanismo de 

revisão periódica, mas tendo por foco o PEr, e não potenciais repasses de ganhos 

de produtividade obtidos pela concessionária ou o compartilhamento do risco de 

variação de preços dos seus fatores de produção.53 

Acreditamos que o maior avanço dessa modelagem diz com a incorporação da 

externa e outra interna às empresas, correspondentes, respectivamente, à ‘seleção adversa’ e ao ‘risco 
moral’. A seleção adversa é provocada pelo fato de o regulador não ter o mesmo nível de informações que 
a firma regulada a respeito de fatores exógenos que afetam a eficiência da firma (parâmetros tecnológicos, 
comportamento da demanda etc.). Quanto ao risco moral, ele é provocado pelo fato de somente a empresa 
ter conhecimento do resultado de determinados movimentos intrinsecamente endógenos, tais como custos e 
resultados de medidas administrativas, o que gera a possibilidade de manipulação desses dados pelas firmas, 
objetivando, por exemplo, obter vantagens na revisão dos contratos e na estipulação de metas regulatórias”. 
CAMPoS NEto, Carlo Alvares da Silva; DE PAULA, Jean Marlo Pepino; SoUZA, Frederico Hartmann de. Rodovias 
brasileiras: políticas públicas, investimentos, concessões e tarifas de pedágio. texto para Discussão nº 1668 
– iPEA. 

52 tal característica também foi observada por rogério telles Correia das Neves: “Na segunda etapa, o risco de 
quantidade e de demanda na execução da concessão é todo imputado ao concessionário, pois é especificado 
apenas um valor máximo para custo da obra, mas não são apresentadas disposições sobre quantidade. 
[...] o poder concedente não se responsabilizará pelos quantitativos de obras e serviços necessários ao 
cumprimento das obrigações contratuais, vale dizer, o dimensionamento destes e seu respectivo custo serão 
de responsabilidade do concessionário. Assim, os estudos são meramente indicativos, e não vinculativos, 
sendo risco da concessionária a formulação dos projetos que considera necessários para o atendimento dos 
parâmetros de desempenho. Se o concessionário ultrapassar o valor constante do PEr para construção das 
obras e realização dos serviços, por prever de modo equivocado sua demanda, não poderá arguir quebra do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, suportando, dessa forma, eventual prejuízo. ressalte-se que o 
PEr apresenta parâmetros de desempenho, de qualidade e especificações técnicas mínimas, de modo que 
o concessionário tem total liberdade para utilizar quaisquer materiais, equipamentos, técnicas ou tecnologias 
para o fiel cumprimento de suas obrigações contratuais, estimulando a apropriação de lucros decorrentes 
da melhoria de sua produtividade em relação aos valores estabelecidos inicialmente”. DAS NEVES, rogério 
telles Correia. Política de concessão de rodovias federais – uma análise comparativa de modelos contratuais. 
Debates em Direito Público, Brasília, ano 13, n. 13, p. 109-137, jan./dez. 2014. 

53 gUErrEro, Dario Alexandre; ANUAtti NEto, Francisco; BArBoSA, Frederico da Silveira. Análise dos 
contratos de concessão de rodovias federais – evolução da matriz de risco. Disponível em: <http://www.
cbrcbrasvias.com.br/CBrC2013/anais/anaiscongresso/arquivos/AN__LiSE%20DoS%20CoNtrAtoS%20
DE%20CoNCESS__o%20DE%20roDoViAS%20FEDErAiS%20___%20EVoLU____o%20DA%20MAtriZ%20
DE%20riSCo.pdf>. 
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lógica dos contratos de concessão a tais ajustes, com as características econômicas 

que lhe são salientes – as quais, como visto acima, os diferenciam dos contratos 

de empreitada regidos pela Lei nº 8.666/1993. É que, ao delegar um cometimento 

de relevância pública ao particular, o Poder Público visa, justamente, a transferir-lhe 

o risco empresarial pela sua exploração. Dito em outros termos, a delegação parte  

da perspectiva de que o concessionário, em razão da sua expertise na prestação 

de uma atividade (a qual é aferida por meio do procedimento licitatório), terá con-

dições de melhor gerir o serviço (cobrando tarifas módicas), assumindo os riscos 

em presariais daí decorrentes. Assim é que a alocação dos riscos pela variação do 

preço dos insumos representa uma decorrência natural da própria razão de ser da 

celebração de um módulo concessório. 

Por intermédio do contrato de concessão da Br 116-324, celebrado no âmbito 

da segunda etapa da 2ª fase do Procrofe, deram-se outras alterações relevantes 

no que toca à modelagem de tal instrumento contratual. Mais especificamente, no 

que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro, previu-se a: (i) definição de uma 

matriz de risco explícita, alocando os diversos riscos do projeto entre as partes;  

(ii) introdução do conceito de Fluxo de Caixa Marginal para novos investimentos; e  

(iii) adoção do mecanismo “de desconto de reequilíbrio”. 

A distribuição de riscos entre as partes resultou de uma diretriz trazida pela  

então novidadeira Lei de Parcerias Público-Privadas, que, como já abordado, reco-

nhece ao contrato a função de repartir os riscos entre as partes. A adoção da metodo-

logia do Fluxo de Caixa Marginal tem por desiderato atualizar o valor dos custos e 

das receitas que incidirão, em determinado momento da relação contratual, quando 

o concessionário for instado a realizar novos investimentos (tema que será dora-

vante aprofundado). Por fim, a adoção do mecanismo de “desconto reequilíbrio” tem  

lugar nas hipóteses de descumprimento dos indicadores de desempenho relacio-

nados a obras de ampliação vinculadas ao aumento do tráfego e de serviços, de 

caráter não obrigatório, refletirá a redução da tarifa Básica de Pedágio, de acordo 

com uma fórmula fixada pela ANtt. 

Já, na modelagem da 3ª fase do Procrofe, no que toca à aferição de seu equi-

líbrio econômico-financeiro, previu-se: (i) a incorporação de um Fator X como instru-

mento de incentivo na busca de eficiência por parte da concessionária, durante o 

período entre revisões; e (ii) substituição da taxa de remuneração baseada na tJLP 

e na inflação definida pelo CMN por uma taxa baseada na metodologia de WACC 

(Weighted Average Cost of capital) no caso da utilização do Fluxo de Caixa Marginal. 

Nessa modelagem alterou-se, por completo, a sistemática econômica desses 

ajustes. É que, se, nas minutas anteriores, a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro dava-se com base na metodologia do custo do serviço (rate of return ou 

cost plus), a partir desses novos contratos, passou-se a adotar a metodologia de price 
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cap. De acordo com Mario Luiz Possas, João Fagundes Ponde e Jorge Fagundes,54 

tal metodologia “compreende uma regra de reajuste por índice público de preços, 

acompanhada de previsão de redução de custos por aumento de produtividade, 

com o objetivo de estimular, de forma muito simples e transparente, a busca de 

aumento de eficiência microeconômica”. E prosseguem: “A fórmula típica: p = iP – X. 

Fórmula na qual iP é um índice de preços (originalmente ao consumidor, mas isso 

não é estritamente necessário) e X um redutor de produtividade predeterminado”. 

De acordo Jacintho Silveira Dias de Arruda Câmara, o referido “sistema implica uma 

transferência ao concessionário de certo grau de responsabilidade pela variação  

de demanda pelo serviço. Com a liberdade de cobrar valor mais baixo do que o 

máximo fixado, há espaço para que o particular ofereça condições econômicas mais 

atraentes ao aumento da demanda pelo seu serviço”.55

Não se trata de metodologia novidadeira em contratos de concessão. No Setor 

de Distribuição de Energia Elétrica, quando da desestatização, também se optou por 

uma regulação tarifária de custos, com a fixação de uma taxa de retorno garantida  

ao concessionário. Nada obstante, como tal modelo não importou ganhos de eficiên-

cia, as novas modelagens passaram a adotar a modelagem de regulação por price 

cap. Nos quadrantes dessa modelagem, dividiu-se o valor da tarifa em duas partes,  

a saber: a Parcela A, na qual se incluíram os custos sobre os quais os concessio-

nários não têm ingerência (a exemplo de encargos setoriais), custos estes que serão 

repassados integralmente para o valor da tarifa. E pela Parcela B, composta pelos 

custos gerenciáveis pelo concessionário (a exemplo dos custos de operação e de 

remuneração dos investimentos), sobre os quais incidirá o percentual de eficiência 

(Fator X, composto pela variação dos custos operacionais, por um índice de satisfação 

do consumidor e por um componente específico de mão de obra). 

No setor de telecomunicações, também houve a mesma alteração no que toca  

à regulação tarifária do “custo do serviço” para a regulação por meio de estabeleci-

mento da sistemática de um price cap. Sob a vigência da Lei nº 4.117/1962 (Código 

Brasileiro de telecomunicações) vigorava o modelo de remuneração pelo custo do 

serviço (o qual era fixado, em 12% ao ano, nos termos da resolução nº 43/1966 

do Conselho Nacional de Desestatização). Já no contexto da Lei nº 9.472/1997 

(Lei geral de telecomunicações), para o Serviço de telefonia Fixo Comutado (StFC), 

optou-se por um modelo de (price cap), com o repasse de produtividade para os 

usuários.56 

54 PoSSAS, M. L.; PoNDE, J. L.; FAgUNDES, J. regulação da concorrência nos Setores de infraestrutura no Brasil: 
elementos para um quadro conceitual, 2004. Disponível em: <http://ww2.ie.ufrj.br/grc/pdfs/regulacao_da_
concorrencia_nos_setores_de_infraestrutura_no_brasil>. 

55 CÂMArA, Jacintho Silveira Dias de Arruda. o regime tarifário como instrumento de Políticas Públicas. Revista 
de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 3, n. 12, out./dez. 2005.

56 É o que dispõe o art. 86, i, da Lei nº 9.472/1997: “Art. 86. A concessão somente poderá ser outorgada a 
empresa constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no País, criada para explorar 
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Pois bem. Nos contratos de rodovia da 3ª etapa do Procrofe, foi estabelecida, 
para simplificar o processo de reequilíbrio e torná-lo automático, a aplicação da 
seguinte a fórmula: Tarifa x (1 — D — Q) x (IRT — X) + C. Sendo que o “Fator C”  
diz respeito a um percentual incidente sobre a recuperação por arredondamentos  
(iSS, verbas, etc.); o Fator D é atrelado a um parâmetro de desconto ou acréscimo  
pelo atraso ou antecipação da realização de investimentos; o Fator Q encontra-se 
atrelado a parâmetros de qualidade de serviço/indicadores de desempenho e obras; 
e o Fator X tem por objetivo levar a efeito o compartilhamento do ganho de produ-
tividade com os usuários. trata-se de metodologia que tem previsão no art. 35, 
inciso Viii, §1º, alínea “b”, da Lei nº 10.233/2001, dispositivo que determina que 
os critérios de reajuste e revisão devem seguir a diretriz de garantir a “transferência 
aos usuários de perdas ou ganhos econômicos decorrentes de fatores que afetem 
custos e receitas e que não dependam do desempenho e da responsabilidade do 
concessionário”.

Algumas notas ainda parecem oportunas a propósito das diversas inovações 
carreadas pela metodologia de aferição do equilíbrio econômico-financeiro utilizadas 
no âmbito da 3ª etapa do Procrofe. 

Para além de se estabelecer um fator de repasse de índices de produtividade  
para os usuários, a regulação contratual aplicada a tais modelagens deve por deside-
rato diferenciar as “obrigações de investimentos” das “obrigações de desempenho” 
do contrato de concessão. É dizer, passou-se a ter um contrato baseado em um sis-
tema de incentivos que induzisse o concessionário a atingir o escopo da delegação. 
Daí que, além de investimentos para dar cumprimento ao Programa de Exploração 
rodoviário (PEr), previu-se indicadores de desempenho, os quais foram aplicados 
para incentivar dois pontos essenciais para a qualidade da rodovia: a fluidez e a 
segurança.57 tal indicador de qualidade é composto por dois outros indicadores: 
o indicador de nível de acidentes da rodovia (iA) e o indicador de disponibilidade 

da rodovia (iD). Seus objetivos são, respectivamente, o de incentivar a redução do 

número de acidentes e o de agregar eficiência na gestão de obras e serviços.58

exclusivamente serviços de telecomunicações. (redação dada pela Lei nº 12485, de 2011) i - garantia dos 
interesses dos usuários, nos mecanismos de reajuste e revisão das tarifas, mediante o compartilhamento 
dos ganhos econômicos advindos da racionalização decorrente da prestação de outros serviços de 
telecomunicações, ou ainda mediante a transferência integral dos ganhos econômicos que não decorram da 
eficiência ou iniciativa empresarial, observados os termos dos §§2º e 3º do art. 108 desta Lei; (incluído pela Lei 
nº 12485, de 2011). o Decreto nº 4.733/2003 vai no mesmo sentido: Art. 7º A implementação das políticas 
de que trata este Decreto, quando da regulação dos serviços de telefonia fixa comutada, do estabelecimento 
das metas de qualidade e da definição das cláusulas dos contratos de concessão, a vigorarem a partir de 
1º de janeiro de 2006, deverá garantir, ainda, a aplicação, nos limites da lei, das seguintes diretrizes: ii - a 
definição do reajuste das tarifas de público será baseada em modelo de teto de preços com a adoção de fator 
de produtividade, construído mediante a aplicação de sistema de otimização de custos a ser implementado 
pela agência reguladora”. 

57 informações integralmente extraídas de: EBP. A prática da estruturação de PPPs e concessões de infraestrutura 
no Brasil. Disponível em: <file:///C:/Users/FSL/Downloads/EBP_portugues_20150429.pdf>. 

58 Um dos mecanismos mais importantes para garantir a fluidez das rodovias é estabelecer uma quantidade de 
faixas suficientes para o número de veículos que nela transitam. o dimensionamento do número de faixas é 
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Com esse mesmo objetivo, foi adotada, novamente, a sistemática do 

“desconto/acréscimo de reequilíbrio”, que se configura como uma taxa contratual 

que vincula a remuneração do concessionário ao cumprimento do Programa de 

Explo ração rodoviário (PEr). Por meio de tal mecanismo, institui-se uma lógica de 

incentivos que, se, por um lado, desonera o usuário nos casos de inadimplementos 

do concessionário, por outro, o ressarce no caso de antecipação de investimentos de 

ampliação da malha rodoviária.59 trata-se de mecanismo expressamente consagrado 

pelo art. 35, inciso Viii, §1º, alínea “a”, da Lei nº 10.233/2001, dispositivo que 

torna mandatório que sejam adotados “aspectos relativos à redução ou desconto de 

tarifas”. E que, segundo o tribunal de Contas da União, “trata-se de uma inovação 

inserida no modelo regulatório adotado, estando de acordo com as melhores práticas 

internacionais”.60 

Um questionamento jurídico que tem sido levantado a propósito de tal meto-

dologia é no sentido de que, se tal desconto for aplicado cumulativamente com 

uma penalidade administrativa, aplicada em razão de descumprimentos contratuais 

perpetrados pelo concessionário, ter-se-ia hipótese de bis in idem. Nesse sentido, o 

saudoso Antônio Carlos Cintra do Amaral: 

o concessionário é obrigado a prestar serviço adequado (art. 6º da Lei 
8.987/95). o desconto de reequilíbrio parte da premissa de que, se 
o concessionário presta serviço inadequado, sua remuneração (tarifa) 
pode ser proporcionalmente reduzida. isso é ilegal. Se o serviço público 
prestado pelo concessionário não é adequado, o concessionário deve ser 
sancionado com as penas legais e contratuais, podendo chegar-se, até, 
à caducidade da concessão, nos termos do §1º do art. 38 da mesma Lei 
8.987/95, especialmente seu inciso i.61

complexo e leva em consideração o número e o tipo dos veículos (caminhões ou carros), bem como o tipo de 
terreno e a velocidade na rodovia. Quanto melhor a velocidade do fluxo, maior o nível de serviço da rodovia. 
trechos com nível de serviço classificado como A, B, C e D raramente geram congestionamentos em que os 
veículos ficam parados. rodovias com nível E e F, por outro lado, já apresentam graves congestionamentos em 
momentos de pico. A avaliação do nível de serviço permite elaborar um cronograma planejado de investimentos 
em faixas adicionais, a fim de manter a fluidez no trânsito. 

59 Na modelagem delineada para a Br101/ES/BA, por exemplo, previu-se tal metodologia nos seguintes 
termos: “20.6.1 A ANTT promoverá a avaliação do desempenho da Concessão de acordo com as regras e 
procedimentos previstos no Anexo 5, considerando o descumprimento dos indicadores, bem como o atraso 
e a inexecução de obras de ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego e de obras e 
serviços de caráter não obrigatório. 20.6.2 A cada ano do Prazo da Concessão, o resultado da avaliação de 
desempenho determinará o Desconto de Reequilíbrio para o respectivo ano, na forma prevista no Anexo 5. 
20.6.3 o percentual do Desconto de Reequilíbrio de cada ano será deduzido da Tarifa Básica de Pedágio 
na forma indicada na subcláusula 20.6.5. [...] 20.6.5 o valor da Tarifa Básica de Pedágio resultante das 
revisões indicadas nas subcláusulas 16.4 e 16.5 sofrerá a dedução do Desconto de Reequilíbrio referente ao 
desempenho apurado no ano anterior, calculado na forma do Anexo 5, de acordo com a fórmula”. 

60 BrASiL. tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2573/2012, Plenário.
61 AMArAL, Antônio Carlos Cintra do. A cláusula de “desconto de reequilíbrio” nos editais de licitação para 

concessão de rodovias federais. Disponível em: <http://celc.com.br/pdf/comentarios/c2013/c191.pdf>. 
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Com o devido e merecido respeito ao ilustre administrativista, não abono o refe-

rido entendimento. tenho para mim que a vinculação do concessionário a parâme-

tros de desempenho não se configura como uma penalidade administrativa, mas 

como uma modelagem que tem por objetivo criar incentivos à adequada prestação 

do serviço delegado. Mais que isso, trata-se de sistemática que privilegia o dever de 

modicidade tarifária, pois que ajusta o valor da tarifa paga pelo usuário ao efetivo 

serviço que lhe vem sendo prestado. A aplicação de sanções administrativas, por 

sua vez, tem lugar quando da prática de condutas específicas dos concessionários, 

que são tipificadas como infrações administrativas à luz do disposto na resolução 

nº 4.071, de 03 de abril de 2013, da ANtt. E a essas se aplicam todas as garantias 

atreladas ao devido processo legal (entre as quais as do exercício do contraditório  

e da ampla defesa) e a da legalidade estrita.62 

Nas referidas modelagens, adotou-se, também, um racional que tem por 

obje tivo exigir a realização de investimentos atrelada aos índices de utilização da 

infra estrutura rodoviária. Nesse quadrante, inseriu-se o denominado “gatilho de 

investimento”. De acordo com tal sistemática, toda vez que determinado parâmetro 

demanda por atingido, um gatilho será acionado, determinando que o parceiro privado 

invista de acordo com os critérios preestabelecidos.63 De fato, por meio da calibra-

gem do “gatilho de investimentos”, pretende-se proporcionar uma correlação entre os 

investimentos realizados pelo concessionário e a fruição do serviço pelos usuários. 

Mas não só; por meio de tal mecanismo, evita-se que sejam realizados investimentos 

desnecessários que não serão amortizados sem a respectiva geração de receita. 

Atualmente, tal expediente vem consagrado como uma das principais diretrizes 

para a regulação contratual dos contratos de concessão que serão celebrados no 

âmbito do Programa de Parcerias de investimentos (PPi). É o que dispõe o art. 5º da 

Portaria nº 609, de 05 de outubro de 2016, do Ministério dos transportes, Portos e 

Aviação Civil, cujo teor é o seguinte: 

Art. 5º A ampliação de capacidade será preferencialmente realizada 
mediante gatilhos de tráfego, podendo o poder concedente adotar 

62 É o que dispõe os seguintes artigos da Lei nº 10.233/2001: “Art. 78-C. No processo administrativo de 
que trata o art. 78-B, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, permitida a adoção de medidas 
cautelares de necessária urgência. (incluído pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001) Art. 78-D. Na 
aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para 
o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os 
antecedentes do infrator e a reincidência genérica ou específica”. 

63 o tCU já reconheceu os benefícios dessa modelagem, nos seguintes termos: “Ante o exposto, cabe determinar 
à ANtt que faça constar expressamente no Contrato de Concessão decorrente do Edital 001/2011-Br-101/
ES/BA a obrigação de o concessionário realizar a infraestrutura (exceto o pavimento) das terceiras faixas do 
subtrecho homogêneo D juntamente com sua duplicação, sendo a execução da pavimentação do referido 
subtrecho condicionada ao atingimento do gatilho definido na tabela 3.2 do Anexo 2 da minuta de contrato 
(PEr), conforme registrado em seu Plano de Negócios e confirmado em resposta à diligência promovida pela 
Comissão de outorga”. BrASiL. tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2573/2012, Plenário. 
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soluções técnicas de menor custo para assegurar o retorno aos níveis 
de ser viços adequados aos trechos concedidos, como terceiras faixas 
ou multivias.

Nada obstante os inegáveis avanços no que toca à modelagem relacionada ao 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias, os novos 

contratos de concessão de rodovias passaram a adotar a metodologia do Fluxo de 

Caixa Marginal, tanto para a realização de novos investimentos, quanto para obser-

vância da matriz de riscos contratual, o que pode importar em ineficiências.64 tema 

que será analisado no próximo item. 

4 Controvérsias sobre a aplicação do Fluxo de caixa  
 marginal 

Em breves palavras, o critério do Fluxo de Caixa Marginal é aquele por meio 

do qual o equilíbrio econômico-financeiro é aferido, tendo-se em conta o momento 

econômico em que se exige dos concessionários a realização de novos investimentos. 

Mais especificamente, ele tem lugar, na medida em que, como os novos investi-

men tos podem ser realizados muitos anos depois do início da vigência do contrato, 

é possível que tenha havido substanciais mudanças no contexto macroeconô mico 

do projeto, o que justifica a observância dos custos atuais, e não os pretéritos.65 

Assim, para fazer frente às novas obrigações (ainda não provisionados no fluxo de 

64 Nada obstante os avanços de tal modelagem, fato é que os contratos celebrados pela 3ª fase do Procrofe 
contêm várias vicissitudes que os tonaram inexequíveis, como será detalhado no último capítulo. Esse 
também é o entendimento de gustavo gil gasiola e thiago Marrara: “Enfim, da pesquisa se extrai a conclusão 
de que, pelo menos no curto prazo de 4 anos em que todos os 11 editais examinados se inseriram, as 
autoridades regulatórias construíram pouquíssimos aprimoramentos contratuais. Além de as concessões não 
terem sido adaptadas do ponto de vista econômico e financeiro aos variados objetos licitados, tampouco se 
identificou um grande esforço de aprimoramento das obrigações pactuadas – por exemplo, no intuito de se 
eliminar a vagueza e a incompletude contratual ou alterar disposições em prol da eficiência da relação jurídica. 
os pontos de evolução identificados na pesquisa realizada, como demonstrado, não são numerosos e não 
surtem impactos significativos em termos de execução contratual, já que tratam apenas de explicitar o que já 
se supunha implícito nos ajustes.

 Embora sejam relativamente simples, essas constatações certamente explicam grande parte das insatisfações 
tanto dos usuários quanto dos próprios agentes de mercado (concessionários ou não) com o modelo de 
outorga de rodovias no Brasil e esclarecem parcialmente o grau significativo de insegurança jurídica que 
marca esse tipo de relação contratual de longo prazo. Não basta mera especialização regulatória. Mais que 
isso: é preciso que o Estado dedique mais tempo e zelo às atividades de planejamento concessório e, por 
conseguinte, à adaptação séria e aprofundada, em cada caso, das parcerias desejadas com o mercado à luz 
dos diferentes contextos que circundam cada infraestrutura concedida”. gASioLA, gustavo gil; MArrArA, 
thiago. Concessão de rodovia: análise crítica da prática contratual brasileira. Revista de Direito Público da 
Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 13, n. 52, p. 147-172, out./dez. 2015.

65 Para um estudo completo a propósito desta temática, veja-se CAggiANo, Heloísa Conrado; BorDA, Danyara 
Barros tarja. Análise do mecanismo de fluxo de caixa em contratos de concessão a partir da jurisprudência do 
tribunal de Contas da União. in: MorEirA, Egon Bockmann. Contratos administrativos, equilíbrio econômico
financeiro e taxa interna de retorno: a lógica das concessões de parcerias público-privadas. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016. p. 149-147. 
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despesas do concessionário), o regulador valer-se-á de uma taxa de mercado pré-

fixada pelo instrumento contratual e do dimensionamento dos custos operacionais 

e de investimentos atuais para reequilibrar o racional econômico do contrato de 

concessão.66 

trata-se de metodologia que não se utiliza das informações apresentadas, 

pelo concessionário, em seu Plano de Negócios (sobretudo os constantes nas suas 

planilhas de custos e de investimentos), para o efeito de recomposição do con trato 

de concessão. E isso se deu porque se constatou que o Plano de Negócios dos 

Concessionários apresentados, por ocasião da licitação, não dava conta da cam-

bialidade dos contratos de concessão, nem tampouco se prestava a retratar, fiel-

mente, os custos despendidos para a prestação do serviço. 

Primeiro, porque há uma assimetria de informações entre poder concedente e 

concessionário, em razão da expertise que este detém na atuação em determinado 

mercado. o que pode importar, caso os dados apresentados no Plano de Negócios 

sejam vinculantes, o estabelecimento de custos superiores aos de mercado, ou nos 

já conhecido “Jogo de Planilhas”.67 Segundo, porque, para além do risco de os valores 

dos custos apresentados pelo concessionário não serem fidedignos, o contrato de 

concessão de rodovia, por se tratar de pacto de prazo diferido, pode experimentar 

uma variação nos custos de seus insumos (provocados por alterações nos valores  

de mercado, ou mesmo por evoluções tecnológicas), os quais podem não corres-

ponder às informações previstas no Plano de Negócios do Concessionário. 

Ademais, tal vinculação garantiria, durante toda a execução do contrato de 

concessão, uma taxa de rentabilidade fixa para o concessionário, o que lhe retira  

os incentivos para uma gestão eficiente do cometimento. E, por fim, essa vincula-

ção teria por efeito transformar as “obrigações de desempenho” do concessionário  

em “obrigações de investimentos”. isso porque, como muito bem observado por 

Mauricio Portugal ribeiro, “uma vez vinculados o concessionário e o Poder Público 

ao Plano de Negócios oferecido pelo concessionário, a obrigação passa a ser o cum-

primento do que está previsto no seu Plano de Negócios, e não dos índices con-

tratualmente pactuados”.68 isto é, o contrato passa a ser um contrato atrelado à 

realização de obras, e não à adequada prestação do serviço público. 

66 tal conceito do tribunal de Contas da União sobre tal temática é elucidativo: tal metodologia é denominada 
pela ANtt de “Fluxo de Caixa Marginal” e, sinteticamente, consiste na aplicação de um fluxo financeiro próprio 
a cada evento novo, surgido ao longo da execução contratual, considerando, isoladamente, os investimentos 
não previstos no contrato original, tanto em relação às despesas quanto às receitas adicionais, valores 
respectivamente denominados pela Agência de “receitas marginais” e “dispêndios marginais”.

67 Conduta que vem sendo repudiada pelo tribunal de Contas da União: É certo que diferenças expressivas entre 
itens de custo possibilitam a prática do denominado ‘jogo de planilha’, em que, por meio de termos de adita-
mento ao contrato original, itens com preços superestimados têm seus quantitativos aumentados, ao passo 
que outros, com preços subestimados, têm seus quantitativos reduzidos, provocando, em detrimento do erário, 
o desequilíbrio econômico-financeiro da avença. (Acórdão 1658/2003, Plenário. Voto do Ministro relator). 

68 riBEiro, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs – melhores práticas em licitações e contratos. São Paulo: 
Atlas, 2011. p. 112. 
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Por tais razões, a ANtt passou a se utilizar da metodologia do Fluxo de Caixa 

Marginal, especialmente no que diz respeito à realização de novos investimentos  

em contratos de concessão de rodovia. tal se deu em decorrência de questiona-

mentos do tribunal de Contas a propósito das elevadas taxas de rentabilidade dos 

contratos de rodovia da 1ª etapa do Procrofe, o que ficou constatado, no Processo 

de Acompanhamento nº 008.896/2005-2, que versava sobre os estudos que sub-

sidiaram os editais da 2ª etapa do Procrofe. Na ocasião, constatou-se uma taxa 

interna de retorno de 8,95%, a qual era substancialmente menor do que as praticadas 

na primeira fase do referido programa, que variavam de 17 a 24%. 

Diante disso, a Secretaria de Fiscalização de Desestatização (SEFiD/tCU) 

daquele tribunal instaurou o Processo nº 026.335/007-4, com o objetivo de verificar 

as causas da substancial diferença entre as taxas de retorno fixadas nas duas 

primeiras fases do programa de rodovias federais. Em razão desse pedido, o tribunal 

de Contas da União, por meio do Acordão nº 2.154/2007, determinou à ANtt que 

averiguasse se as concessões de rodovias celebradas na 1ª etapa do Procofe res-

tavam desequilibradas, em razão da sua elevada taxa interna de retorno. A referida 

agência manifestou-se, por meio da Nota técnica nº 004/2008/SUrEF/SUiNF, na 

qual foi consignado “que estavam em equilíbrio econômico-financeiro os contratos da 

1ª etapa do Procrofe, por serem objetos de revisão e reajuste tarifário, anualmente”. 

Sucede que, malgrado a ANtt não tenha constatado que os contratos de concessão 

de 1ª etapa do Procrofe estivessem desequilibrados, ela editou a resolução nº 

3.651/11, de 07 de abril de 2011 (alterada pela resolução nº 4.339/2014), que 

aprova a metodologia de Fluxo de Caixa Marginal para recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais da 1ª etapa, 

da 2ª etapa – Fase i e do Polo Pelotas, em decorrência de novos investimentos  

e serviços. 

o referido normativo conceitua tal metodologia como a hipótese de “recom-

posição do equilíbrio contratual, na hipótese de inclusão, após a publicação desta 

resolução, de investimentos ou serviços não previstos na proposta inicial, por meio 

da adoção de um Fluxo de Caixa Marginal, projetado em razão do evento que ensejar 

a recomposição”. Para esse fim, serão utilizados os fluxos: (i) dos dispêndios mar-

gi nais resultantes do evento que deu origem à recomposição; (ii) das receitas margi-

nais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Sendo que 

os pri meiros serão aferidos pelos custos de mercado, para o que a concessionária 

poderá se valer dos valores constantes do Sistema de Custos rodoviários (Sicro), ao 

passo que os segundos serão calculados de acordo com uma projeção de demanda, 

a ser realizada pela ANtt. 

Sobre tais valores será aplicada, para efeito de reequilíbrio, uma taxa de desconto 

tendo como base o Custo Médio Ponderado de Capital – WACC (Weighted Average 

Cost of Capital). Em rápidas palavras (para advogados, e não financistas), o referido 
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conceito tem o propósito de conferir aos investidores um retorno igual ou comparável 

(em termos de risco) a outros que poderiam ser realizados com os mesmos recursos 

disponíveis. Em suma, busca-se, por meio de metodologia, remunerar o investidor 

pelo “custo de oportunidade”.69 

A validade de tal mecanismo e os benefícios por ele provocados já foram, 

expressamente, reconhecido pelo tribunal de Contas da União,70 quando se mani-

festou no sentido de que a “obtenção da taxa de desconto a ser utilizada nos fluxos 

de dispêndios e de receitas marginais, a fim de que seja adotado como taxa de 

desconto apenas o Custo Médio Ponderado de Capital (em inglês WACC – Weighted 

Average Cost of Capital)”. 

Após tal incidência e constando-se o desequilíbrio em desfavor do concessio-

nário, o contrato de rodovia poderá ser reequilibrado mediante as seguintes providên-

cias: (i) aumento ou redução do valor da tarifa Básica de Pedágio; (ii) prorrogação 

do contrato de concessão; (iii) pagamento à concessionária, pelo poder concedente, 

de valor correspondente aos investimentos, custos ou despesas adicionais com os 

quais tenham concorrido ou do valor equivalente à perda de receita efetivamente 

advinda, levando-se em consideração os efeitos calculados dentro do próprio Fluxo de 

Caixa Marginal; (iv) modificação de obrigações contratuais da concessionária previs-

tas no próprio Fluxo de Caixa Marginal; ou (v) estabelecimento ou remoção de cabi nes 

de bloqueio, bem como alteração da localização de praças de pedágio.

Nesse quadrante, duas questões se põem. A primeira se seria possível a redu-

ção da taxa interna de retorno de determinada concessão em vigor; a segunda se 

a metodologia do Fluxo de Caixa Marginal seria adequada para todas as hipóteses  

em que contratos de concessão restasse desequilibrado.71 

69 Sobre tema, o tCU já se manifestou no sentido de que: “O Fluxo de Caixa Marginal é metodologia aprovada 
pela Resolução ANTT 3.651/2011 para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão de rodovias federais quando forem incluídos novas obras e serviços não previstos originalmente 
no PEr. Decorreu de representação formulada no tCU, no âmbito do tC 026.335/2007-4, em que foram 
arguidos prejuízos aos usuários em razão das elevadas taxas de rentabilidade das concessionárias da 1ª 
Etapa do Programa de Concessões rodoviárias e o impacto sobre as tarifas básicas de pedágio dos novos 
investimentos a serem incluídos no PEr. o instrumento deve ser aplicado, por meio de aditivos contratuais, 
aos contratos da 1ª Etapa e da 1ª fase da 2ª Etapa do Programa de Concessões rodoviárias. Desse fluxo 
de caixa farão parte os dispêndios e as receitas marginais, ou seja, que decorram do novo investimento ou 
serviço. Para cálculo da receita, será considerado, de pronto, o volume de tráfego real verificado nos anos 
anteriores ao evento que der causa à formulação do Fluxo de Caixa Marginal, estimando-se o crescimento até 
o final da concessão. Ano a ano, por ocasião da revisão tarifária ordinária, o tráfego estimado será substituído 
pelo real verificado. A taxa de desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal será calculada de acordo 
com a fórmula do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC, em inglês), descrita no art. 8º da resolução ANtt 
3.651/2011. o fluxo marginal fica vinculado à taxa de desconto calculada no momento em que for formulado, 
até o final da concessão” (Acordão nº 2.759/2012). 

70 BrASiL. tribunal de Contas da União. Acordão nº 1.796/2011.
71 isso porque, nos novos contratos de concessão, a metodologia do Fluxo de Caixa Marginal passou a ser utilizada 

nas modelagens dos contratos de concessão federais, seja nas hipóteses da inclusão de investimentos, 
seja para a recomposição de eventos pretéritos. Vejam-se a cláusula 1.140 dos Contratos de Concessão 
de Aeroportos e a cláusula 22.5 dos Contratos de rodovias Federais: 1.1.40. revisão dos Parâmetros da 
Concessão: revisão quinquenal com o objetivo de permitir a determinação dos indicadores de Qualidade do 
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Quanto à primeira, tenho para mim que não seria possível a alteração da taxa 

interna do projeto de 17% para 8,5%, ao singelo argumento de que o concessionário 

estaria se beneficiando da redução do “Custo Brasil” e da melhora do cenário macro-

econômico (sobretudo no que diz respeito às condições de financiamento do pro jeto) 

em desfavor dos usuários do serviço concedido. 

Primeiro, porque tal melhora na situação do concessionário é decorrente do 

próprio risco do contrato de concessão, risco esse atrelado à álea ordinária do 

negócio, que este agente assume para o bem e para o mal. Afinal, é a própria Lei nº 

8.987/1995 que prevê que a concessão será explorada “por conta e risco”. tanto 

assim o é que, como visto, já se cogitou de transferir todos os riscos da concessão 

para concessionário – entendimento, aqui, já refutado. Segundo, porque a mudança 

de cenário econômico não é, per se, causa de revisão de contratos administrativos; 

trata-se de uma decorrência natural de contratos de longo prazo, o que poderá ter 

impactos distintos no instrumento contratual, a depender de sua matriz de riscos. 

terceiro, porque isso afrontaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório72 

(art. 41 da Lei nº 8.666/1993), pois que violaria as premissas que orientaram a 

competição por determinado mercado de rodovia. Quarto, porque representaria a 

alteração da base objetiva do contrato de concessão, em violação ao art. 10 da Lei 

nº 8.987/1995, que preceitua que se considera mantido seu equilíbrio econômico-

financeiro “sempre que forem atendidas as condições do contrato”; e quinto, porque 

as bases econômicas de um contrato encontram-se resguardadas pela proteção do 

ato jurídico perfeito (art. 5º inciso XXXVi, da CrFB), ainda que se trate de contrato  

de trato sucessivo.73 

Serviço e da metodologia de cálculo dos fatores X e Q a serem aplicados nos reajustes tarifários até a próxima 
revisão dos Parâmetros da Concessão, e a determinação da taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de 
Caixa Marginal também até a próxima revisão dos Parâmetros da Concessão. 22.5 Fluxo de Caixa Marginal 
22.5.1 o processo de recomposição de evento não sujeito à aplicação do Fator D e do Fator C será sempre 
realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do 
evento que ensejou a recomposição, nos termos de regulamentação específica.

72 o que contraria, por exemplo, o seguinte julgado do StJ: “A vinculação do Edital ao contrato tem como 
consectário que as tarifas fixadas pelos proponentes servem como um dos critérios para a escolha da 
empresa vencedora do certame, sendo elemento contributivo para se determinar a viabilidade da concessão 
e estabelecer o que é necessário ao equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento tanto que o art. 9º 
da Lei nº 8.987, de 1995, determina que a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da 
proposta vencedora da licitação. A equação econômica-financeira é um direito constitucionalmente garantido 
ao contratante particular (CrFB, art. 37, XXi). Se as características do contrato não fossem asseguradas, 
permitindo poderes ilimitados para alterar cláusula contratual, o particular não teria interesse em negociar com 
a Administração”. BrASiL. Superior tribunal de Justiça. Agrg na SL nº 76, Corte Especial, relator Ministro 
Edson Vidigal, DJ, 20 set. 2004. 

73 “EMENtA: AgrAVo rEgiMENtAL. CoNtrAto DE PrEStAção DE SErViçoS. LEi 8.030/1990. rEtroAtiViDADE 
MíNiMA. iMPoSSiBiLiDADE. É firme, no Supremo tribunal Federal, a orientação de que não cabe a aplicação 
da Lei 8.030/1990 a contrato já existente, ainda que para atingir efeitos futuros, pois redundaria em ofensa 
ao ato jurídico perfeito. Agravo regimental a que se nega provimento”. BrASiL. Supremo tribunal Federal. rE 
388607 Agr/BA. Ag.reg. no recurso Extraordinário. rel. Min. Joaquim Barbosa. Julgamento: 21.03.2006. 
órgão Julgador: Segunda turma. 
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Logo, salvo previsão contratual em contrário (materializada em determinada 

matriz de riscos), não vislumbro a possibilidade de alteração da taxa de rentabilidade 

de todo o projeto, tal como apresentada na proposta formulada pelo concessionário.74 

ressalva-se, porém, que a jurisprudência pátria já se manifestou em sentido 

contrário75 e que parcela da doutrina vem se manifestando favoravelmente a tal 

alteração.76 

De outro lado, não se discorda do entendimento segundo o qual a garantia de 

uma rentabilidade fixa para concessionário, durante todo o projeto, como visto acima, 

importa em resultados ineficientes. De fato, não se trata da melhor modelagem para 

pactos concessionários. Porém, isso não autoriza que os contratos tenham suas 

bases objetivas rompidas, ou, em termos coloquiais, que o “contrato seja rasgado”, 

pois que isso, para além de violar a ordem jurídica, produz deletérios eventos para 

a economia do país, na medida em que a falta de segurança jurídica, no médio e no 

longo prazo, afasta investidores que tenham interesse em explorar infraestruturas 

públicas. 

tal providência me parece distinta da utilização da metodologia de fluxo  

mar ginal para a inserção de novos investimentos não previstos originalmente nos 

encargos da concessionária, para efeito de recomposição do equilíbrio econômico-

74 Adalberto Santos Vasconcelos propõe um tir cambiável, de acordo com a qual: “Quanto ao programa de 
financiamento, uma revisão do modelo poder-se-ia sugerir uma forma de acompanhamento que buscasse 
o compartilhamento dos ganhos financeiros com os usuários. Entretanto, esse estudo encontra-se fora do 
escopo deste trabalho. Apesar disso, deve-se ressaltar que o poder concedente não pode incluir o projeto 
‘programa de financiamento’ (projeto independente) dentro do fluxo de caixa do projeto ‘concessão’, pois 
tal procedimento resultaria em uma ‘TIRM’ sem sentido técnico. O programa de financiamento, no entanto, 
continua sendo de suma importância para que o poder concedente verifique, à época da licitação, como a 
concessionária pretende financiar os investimentos necessários para a prestação de um serviço adequado e 
se a proposta ofertada pelas então licitantes são exequíveis. Ademais, nada impede que o poder concedente 
acompanhe o programa de financiamento durante a execução contratual fora do fluxo de caixa da concessão”. 
VASCoNCELoS, Adalberto Santos. O equilíbrio econômicofinanceiro nas concessões de rodovias federais no 
Brasil. Brasília: [s.n.], 2004. p. 113. 

75 Veja-se, por exemplo, a seguinte manifestação da lavra do tribunal regional da 4ª região: “Por derradeiro, 
impende gizar que o equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato resta alcançado com a utilização 
da tir de Projeto na ordem de 16,43% à vista da equação fática submetida a exame neste autuado. Não se 
pode olvidar, entretanto, que a presente avença contempla obrigações recíprocas de trato sucessivo cujo 
cumprimento protraído no tempo pode dar azo a alteração da equação fática atual, ensejando nova atuação 
das partes à consecução do seu equilíbrio – sendo exemplificativa a edição da Portaria nº 678/2004 pelo 
Presidente do DEr/Pr – e, quiçá, novo pronunciamento do Poder do Judiciário a tempo e modo oportunos 
(CPC, art. 471, i)”. Apelação Cível nº 2004.70.00.039499-0/Pr. 

76 Cite-se, por exemplo, rogério telles Correia das Neves: “Nessa condição, a taxa de rentabilidade prevista no 
contrato não está sendo mantida, pois a previsão (pessimista) não se concretizou. resta, portanto, restabelecer 
juridicamente o equilíbrio econômico. Decerto que, se o risco era maior na formalização do contrato, a taxa 
de rentabilidade prevista seria proporcional a esse risco. Se o risco diminuiu e a taxa de rentabilidade é 
mantida, há um desequilíbrio desarrazoado em favor do concessionário. Se as condições fáticas da proposta 
fossem alteradas de modo desfavorável ao Poder Público, hipótese com as quais os autores não trabalham, 
por coerência lógica no seu argumento, deveriam pugnar a inalterabilidade jurídico-econômica. Nada obstante, 
como cediço, não é o que a doutrina jurídica hoje predominante defende”. DAS NEVES, rogério telles Correia. 
Política de concessão de rodovias federais – uma análise comparativa de modelos contratuais. Debates em 
Direito Público, Brasília, ano 13, n. 13, p. 109-137, jan./dez. 2014. 
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financeiro. Nessa hipótese, não se trata, pois, de modificar as bases objetivas do 

negócio, mas, apenas, de atualizá-lo em aspectos que lhe são supervenientes. De  

rigor, trata-se de metodologia que se encontra em plena consonância com a carac-

terística de incompletude dos contratos de concessão, que predicam de constantes 

alterações no decorrer da sua cambiante vigência. E, também, com o princípio da 

atualidade dos serviços públicos, o qual compreende o dever de observância da 

modernidade das técnicas, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

Quanto à segunda, é possível que a metodologia do Fluxo de Caixa Marginal  

nem sempre se mostre adequada para o efeito de reequilibrar contratos de conces-

são. isso porque, como bem apontado por Mauricio Portugal ribeiro,77 a taxa de 

rentabilidade estabelecida pelo contrato, para fins de estabelecimento de um Fluxo 

de Caixa Marginal, pode ser menor do que a estimada pelo concessionário. Nessas 

hipóteses, cada vez que for incluído um novo investimento, o projeto sofrerá uma 

redução na sua rentabilidade, o que pode afastar interessados. Ainda segundo o 

refe rido autor, casos há em que o projeto, por se encontrar em estágio embrionário, 

não apresenta fluxo de caixa, o que impossibilitaria a sua utilização, para fins de 

reequilíbrio. 

o tribunal de Contas da União, por sua vez, entende que tal metodologia poderá 

ser inadequada, visto que, “quando há investimentos passados, a metodologia de 

Fluxo de Caixa Marginal introduz um complicador adicional: é necessário separar, 

na DrE, as receitas e as despesas originalmente previstas no contrato daquelas 

resultantes do investimento adicional (marginal), de onde se extrairá o correspondente 

Fluxo de Caixa Marginal”. razão pela qual, de acordo com aquela Corte de Contas: 

“Quanto mais investimentos não previstos existirem, mais complexa se torna essa 

separação”.78 Ainda nesse mesmo julgado, o tribunal administrativo manifestou-se 

no sentido de tal metodologia poder gerar distorções quando existir uma elevada 

assimetria de informações entre o poder concedente e o concessionário sobre os 

dados de sua atividade. Confira-se: 

outro ponto de destaque são as dificuldades de elaboração do Fluxo de 
Caixa Marginal, tanto em relação a eventos passados quanto em relação 
aos futuros, principalmente no tocante a receitas, uma vez que os custos 
dos investimentos passados são atestados pela Autoridade Portuária 
e os futuros são resguardados por projetos executivos. No caso das 
receitas, para cada investimento realizado é necessário estimar, quais 
os ganhos monetários que foram ou serão gerados por aquele aporte, o 
que requer conhecimentos acerca de produtividade, ganhos de escala, 

77 riBEiro, Mauricio Portugal. Erros e acertos no uso do Plano de Negócios e da metodologia do Fluxo de Caixa 
Marginal. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/portugalribeiro/erros-e-acertos-no-uso-do-plano-de-negcios-
e-da-metodologia-do-fluxo-de-caixa-marginal>. 

78 BrASiL. tribunal de Contas da União. Acórdão 2200/2015.
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etc. No caso de investimentos passados devidamente autorizados, há a 
dificuldade adicional de obter essas receitas marginais a partir de uma 
DrE, amiúde, apresentada de maneira consolidada.79

Daí se poder concluir esse item no sentido de que, malgrado a utilidade da 

metodologia do Fluxo de Caixa Marginal para dar conta dos câmbios intrínsecos 

aos contratos de concessão, fato é que ele não se mostra adequado para qualquer 

contrato de concessão, nem em todas as fases desse instrumento contratual. razão 

pela qual caberá à entidade contratante avaliar, com base no racional econômico 

de cada projeto e nas informações que lhe são disponíveis, a adequação de sua 

utilização. 

Conclusão 
Diante de todo o exposto, é possível reafirmar o meu entendimento no 

sentido de que o equilíbrio econômico-financeiro em contratos de longo prazo deve 

ser desenhado a partir das características econômicas de cada projeto. É dizer, 

não existe, tão somente, uma relação entre encargos e receitas que predicam de 

constante atualização. Será, pois, no âmbito da regulação contratual, desenhada 

uma modelagem, cambiável, dentro da qual serão distribuídos (e precificados) os 

riscos incidentes sobre o contrato, estipulados os objetivos contratuais (sob padrões 

de desempenho e mediante a realização de investimento) em consonância com o 

regime de recebíveis do projeto. tudo isso dentro de um prazo serviente a possibilitar 

a amor tização dos investimentos realizados pelo concessionário e do percebimento  

de um retorno (lucro), que justifique o investimento na exploração de uma infraes-

trutura pública (custo de oportunidade). 

o contrato de concessão de rodovia bem ilustra essa sistemática. De fato, ao 

analisarmos as minutas dos contratos das três fases do Procrofe, constatou-se uma 

evolução, seja em matéria de repartição de riscos, seja no que toca à metodologia de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. tais avanços bem demostram 

as externalidades positivas que os contratos de concessão de rodovias trouxeram 

para a adoção das melhores práticas pelos contratos de concessão que veiculam a 

exploração de serviços de utilidade pública. 

Abstract: this essay aims at investigating the particularities of the economic and financial balance of the 
highway concession contracts. to that end, the essay shall analyze the evolution of the economic rationale 
of such arrangements in each of the phases of the Procrofe, as well as the Court of Audits’ stance on this 
subjects.

Keywords: Highway concession. Contractual risks. Economic and financial balance. Equilibrium discount. 
Performance indicators. investment triggers. Marginal cash flow. 

79 BrASiL. tribunal de Contas da União. Acórdão 2200/2015.
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