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1. Tema, contexto e delimitação do escopo 

Dentro do repertório de possíveis negócios com a Administração, a concessão dos 

serviços públicos assume particular relevo, tanto pela dinâmica de remuneração do 

concessionário, como pela extensão de sua vigência e pelas peculiaridades de seu regime 

jurídico. Em geral, empreendimentos de grande vulto econômico encontram, no modelo 

concessório, o instrumento adequado para serem concretizados. Nele, as restrições técnicas e 

orçamentárias do Poder Público são transpostas pelo emprego da expertise e do capital 

privado, mediante uma promessa de um determinado retorno financeiro, concebido a partir 

das cláusulas econômicas do ajuste. 

Vencida a fase de disputa pelo objeto da concessão, da conjugação dessa modelagem 

econômica com a proposta vencedora do certame, extrai-se a equação econômico-financeira 

do vínculo contratual firmado com o Poder Público, representativa do contrato em equilíbrio, 

observada a matriz de risco eleita. Realizados os investimentos iniciais, quase sempre os mais 

vultosos, a manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro torna-se extremamente 

relevante para o parceiro privado, sobretudo num cenário de ampla competitividade, onde as 

margens de lucro tendem a ser estreitas.  

Ciente de sua importância, o ordenamento jurídico brasileiro não se furtou prestigiar a 

estabilidade financeira dos negócios público-privados. Aqui, o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos entabulados com o Poder Público encontra qualificada proteção 

normativa e amplo reconhecimento, tanto doutrinário quanto jurisprudencial. Normalmente 

associado à previsão contida no art. 37, inciso XXI , da Constituição da República, cujo teor 1

assinala a necessidade de manutenção das “condições efetivas da proposta”, o instituto 

também encontrou abrigo na Lei Geral de Concessões (Lei Federal no 8.987/95). 

O direito do concessionário a revisões periódicas (art. 9o, caput e § 3o), a obrigação do 

concedente de restabelecer prontamente a equação inicial, caso alterações unilaterais do 

contrato a vulnerem (art. 9o, § 4o) e a estipulação da matriz de risco eleita contratualmente 

como parâmetro de verificação da necessidade da providência reequilibradora (art. 10), são 

 Art. 37 […] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 1

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
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apenas algumas das medidas inseridas no elenco da Lei Geral de Concessões, com vistas a 

preservar a denominada “parte contratual” dos negócios firmados com a Administração. 

No entanto, essa rigorosa proteção normativa nem sempre se traduz em resultados 

concretos. Desacompanhado de mecanismos suscetíveis de lhe conferir efetividade plena, 

sobretudo no que concerne ao prazo de decisão, o conteúdo dessa garantia tem sido facilmente 

esvaziado pelas preferências do governo de plantão nos entraves burocráticos da máquina 

pública. E o tempo de resposta administrativa é um fator de extrema relevância para a 

manutenção da saúde financeira dos negócios público-privados.  

Iniciada a operação, a Administração não conta com maiores incentivos para imprimir 

celeridade ao processo de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato instaurado a 

pedido do parceiro privado, especialmente quando essa recomposição perpassa pelo 

impopular aumento das tarifas.  

Como o inadimplemento estatal não autoriza a paralização do serviço concedido, 

demandando pronunciamento jurisdicional, transitado em julgado, para a rescisão do vínculo 

por iniciativa do concessionário (Lei no 8.987/1995, art. 39 ), é comum nos depararmos com 2

comportamentos oportunistas do poder concedente, que vão desde a completa omissão em 

responder os pedidos formulados pelo parceiro privado, até o retardamento de sua conclusão 

pelo maior tempo possível, sob justificativas dos mais diversos matizes.  

Pendente a análise administrativa do pedido de recomposição, o próprio acesso do 

parceiro privado ao Judiciário torna-se mais restrito, sob a perspectiva do interesse processual. 

Soma-se a isso a ausência de estímulo para litigar judicialmente contra o parceiro público na 

vigência de um contrato de longa duração. 

Para reduzir esse risco de omissão administrativa, a estipulação de uma cláusula 

contratual estabelecendo o prazo de decisão é suficiente? Ou seria necessário, e positivo para 

o contrato, atrelar ao descumprimento desse prazo a uma consequência capaz de mitigar os 

efeitos financeiros da (de)mora do poder concedente? Investigar formas de estruturação de um 

arranjo contratual, capaz de compor os interesses dos atores envolvidos no processo de 

 Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de 2

descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada 
para esse fim. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não 
poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.
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reequilíbrio, aprimorando a qualidade das relações público-privadas, é o escopo 

impulsionador do presente trabalho.  

No enfrentamento desse problema, replicável nos mais diversos modelos concessórios, 

optou-se por utilizar, como objeto de estudo, um contrato de concessão do transporte público 

municipal e metropolitano de passageiros, realizado através de veículos sobre pneus, por se 

tratar de uma espécie concessória onde a omissão administrativa se faz sentir com maior rigor, 

em razão do alto custo operacional da prestação dessa espécie de serviço, marcado pelo 

massivo emprego de mão de obra e pelo elevado custo dos insumos. 

A partir desse contexto, o projeto fará uma abordagem do modelo contratual eleito 

para reger o processo de decisão administrativa do pleito de reequilíbrio, verificando sua 

capacidade de vencer a resistência do Poder Público em observar o prazo estabelecido 

contratualmente. A proposta é identificar se existem, na modelagem utilizada, consequências 

imputáveis à inércia da Administração. Na sequência, buscar-se-á, através da sugestão de 

melhores práticas contratuais, incentivos suscetíveis de minimizar o comportamento 

oportunista do parceiro público, testando a possibilidade de se atrelar a exigibilidade de 

contraprestações financeiras do parceiro privado ao atendimento do prazo contratualmente 

estabelecido para decisão do processo de reequilíbrio, melhorando a qualidade da relação 

público-privada, com ganhos para todos os envolvidos. 

2. Modelo de pesquisa 

O trabalho se balizará primordialmente em uma análise e reflexão sobre a prática 

jurídica, tomando como ponto de referência um caso concreto, onde o problema estudado 

(omissão administrativa) rendeu ensejo a consequências deletérias para a saúde financeira do 

concessionário, repercutindo na qualidade do serviço prestado aos usuários.  

A ideia é, a partir do diagnóstico dos problemas enfrentados nos pedidos de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, cotejado com o referencial teórico-

normativo sobre o tema, apresentar um prognóstico de soluções contratuais, compatíveis com 

o direito positivo brasileiro e com a lógica da Lei Federal no 8.987/1995, capazes de melhorar 

a eficácia do prazo de decisão administrativa e trazer mais segurança jurídica para as 

contratações públicas. 
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A pesquisa terá por escopo propor uma solução jurídica fundamentada, adaptável às 

diversas espécies de concessões comuns, que seja suscetível de aprimorar a modelagem 

contratual, mitigando os efeitos da omissão do Poder Público em decidir os pedidos de 

reequilíbrio econômico-financeiro, com enfoque na segurança jurídica do concessionário do 

serviço público e nas repercussões positivas para todos os atores envolvidos. 

3. Problemas e quesitos 

A cada pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de seus contratos de concessão, 

os concessionários se deparam com a incerteza do tempo de resposta administrativa. A 

demora na decisão dos pleitos dessa natureza, num cenário de descumprimento das obrigações 

contratuais pelo poder concedente, acaba asfixiando financeiramente o concessionário e, 

como consequência, penalizando os usuários, que deixam de receber um serviço adequado.  

O recurso à via judicial, para a rescisão do contrato, nem sempre se apresenta como a 

opção mais adequada. Além de ser longo o percurso no qual o concessionário persistiria 

obrigado a prestar o serviço concedido, a indenização que lhe for adjudicada pelo Judiciário 

está sujeita a relevantes percalços na sua concretização, tanto na sistemática dos precatórios 

quanto fora dela. 

Na esteira dessa constatação, o presente estudo se propõe a buscar soluções orientadas 

à melhoria da qualidade do processo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão comum. Com esse propósito, o projeto se debruçará sobre o caso concreto 

selecionado, buscando nele identificar os seguintes aspectos: 

1) Como o contrato regulou os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro? 

2) A execução do contrato seguiu o modelo previamente estabelecido? 

3) Houve pedidos de reequilíbrio contratual? 

4) Como eles foram resolvidos? 

Realizado esse diagnóstico, o trabalho buscará responder as seguintes questões: 

5) A estipulação, em cláusula contratual, de um prazo para decisão do processo de 

reequilíbrio econômico-financeiro é suficiente para compelir o poder concedente a observá-lo 

ou é necessário atrelar ao seu descumprimento alguma consequência jurídica? 
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6) Que tipo de consequência jurídica seria capaz de tornar o contrato mais resiliente, 

incentivando o poder concedente a observar o prazo de decisão ou mitigando os efeitos da 

omissão administrativa e impedindo o subsequente inadimplemento contratual pelo 

concessionário? 

7) Existe algum impedimento normativo para inserção de cláusula contratual, 

destinada a melhorar a qualidade do prazo de decisão administrativa dos pleitos de 

reequilíbrio, nos contratos em curso? 

4. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto 

O tema é relevante por colocar luz sobre um problema recorrente, ainda não 

enfrentado com a devida profundidade, que repercute diretamente na economia dos contratos 

de concessão e na capacidade do concessionário de continuar prestando o serviço adequado, 

evidenciando uma fragilidade operacional do consagrado princípio do equilíbrio econômico-

financeiro.  

Uma solução consensual, através da recomendação de uma modelagem de cláusula 

contratual capaz de neutralizar os efeitos do tempo de decisão, enquanto fator de corrosão da 

capacidade financeira do concessionário, contribuirá para o incremento da segurança jurídica 

nas relações público-privadas, impactando positivamente os custos de transação e a própria 

qualidade da prestação do serviço delegado. 

5. Fontes de Pesquisa 

Para elaboração do trabalho, as fontes de pesquisa consistirão na legislação, na análise 

do contrato administrativo selecionado e dos pedidos formulados no âmbito dele, obras 

doutrinárias nacionais sobre contratos administrativos, em especial sobre o modelo 

concessório e a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.  

Decisões judiciais e da Corte Estadual de Contas, relacionadas ao contrato de 

concessão escolhido, servirão para estabelecer uma perspectiva das possíveis consequências 

da omissão administrativa na decisão dos pleitos de reequilíbrio. A partir desse diagnóstico,  

entrevistas com atores relevantes ajudarão a identificar e testar os limites de um modelo de 
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melhores práticas contratuais, voltado a melhorar a qualidade das contratações público-

privadas. 

6. Familiaridade com objeto da pesquisa  

A escolha do tema foi diretamente influenciada por minha experiência, enquanto 

advogado de concessionários do serviço público de transporte coletivo de passageiros da 

Região Metropolitana da Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo, onde vivenciei a 

extrema dificuldade de se imprimir eficácia às disposições disciplinadoras do processo de 

reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão. 

O potencial devastador da prolongada omissão administrativa sobre a saúde financeira 

do concessionário, com reflexos diretos na qualidade do serviço prestado, foram questões 

tratadas diariamente no exercício da profissão 

Além de defender a legitimidade dos Contratos de Concessão em representações nas 

esferas controladora (Tribunal de Contas do Estado), judicial (Ação Civil Pública) e no Poder 

Legislativo local (CPI do Transcol), formulei e acompanhei todo o processo de revisão do 

equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes, deparando-me com as dificuldades enfrentadas a 

partir da inércia decisória do Poder Concedente e com as repercussões desse comportamento 

omissivo na economia dos contratos. 

A passagem por órgãos de assessoramento jurídico dos Poderes Executivo e 

Judiciário, onde me encontro atualmente, exercendo o cargo comissionado de assessor de 

desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, me propicia uma visão privilegiada 

sobre o tema, diante a possibilidade de avaliar as dificuldades, os entraves e os limites da 

atuação desses órgãos sob uma perspectiva interna. 

Todos esses fatores, aliados à facilidade de acesso do autor ao material de pesquisa, 

nos faz acreditar na capacidade de desenvolvimento do tema eleito como trabalho de 

conclusão e de sua potencial utilidade como ponto de partida para uma reflexão mais detida 

sobre o assunto. 
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3.4 - A estipulação de uma consequência jurídica para o descumprimento do prazo 

de decisão dos pleitos reequilibratórios 

3.4.1 - Há possibilidade jurídica? 

3.4.2 - As idéias doutrinárias sobre a matéria 

3.5 - Conclusões parciais 

4 - Uma proposta de melhores práticas contratuais 

4.1 - Que tipo de consequência jurídica, de natureza contratual, seria capaz de 

tornar o contrato mais resiliente? 
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4.2 - Um panorama informal da opinião de atores relevantes sobre o tema 

4.3 - Proposta de melhores práticas contratuais 

4.4 - Os pontos fracos e fortes da solução sugerida 

4.5 - A possibilidade jurídica de adoção de um novo modelo contratual nos 

contratos em curso 

4.6 - Conclusões parciais 

5 - Conclusão final e recomendações práticas 

6 - Bibliografia 
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9. Cronograma de execução  

 2019 2020

Atividade 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Horas

Revisão bibliográfica 10 10 10 10 10 10 20 10 10 100h

Pesquisa de legislação 10 10 10 30h

Consulta a Fontes Oficiais 20 10 30h

Pesquisa de Campo 10 10 20h

Versão Preliminar 20 20 40h

Versão Intermediária 20 20 40h

Versão Provisória 40 20 60h

Revisão 20 30 50h

Versão Final 20 30 50h

Depósito 420h
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