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PREFÁCIO 


Embora a concessão para a prestação dos ser v 
do, em diferentes épocas, e pelos mais diversos âr 
dos juristas, nacionais e estrangeiros, com apresei 
TINA CLETO MAROLLA revi sita a concepção cl 
do analisar o equilíbrio econômico-financeiro, que 
to administrativo e é pleno de controvérsias doutr 

Destaca a Autora que é impossível compreendI 
dico da equação econômico-financeira sem press' 
líbrio da relação (de fato) que se estabelece entre 
particular e a remuneração correspondente. 

A manutenção ao equilíbrio econômico-finan, 
trativo é garantia consagrada no ordenamento ju 
tanto em favor do particular, como em favor da A 

Com grande eficiência, a autora examina a abl 
aplicação do instituto. Para tanto, apresenta nos 
volvimento histórico das concessões de serviços 
me da natureza jurídica da concessão e suas co 
obrigações assu midas pelas partes, a aplicação ( 
gatória e as hipóteses de sua atenuação, cláusula 
da imprevisão e analisa algumas especificidades, 
vos, como as cláusulas exorbitantes e a sua reper 
econômico-financeiro. 

Nos capítulos subsequentes, põe sua perspid 
vantagens e obrigações do contrato, a perquirir c 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
ção, a analisar os instrumentos de constatação d, 
dios e a explorar dois dos aspectos mais relevante 
texto da concessão de serviços públicos: a remune 
prestação do serviço por sua conta e risco. 

A autora analisa, com especial atenção, a intl 
corrência na outorga das concessões e seus refle 
papel que o planejamento e a revisão dos conm 
e manutenção da equação econômica-financeira 
agudeza, que o fortalecimento do instituto garant 
cessionários, usuários e investidores, favorecend 
credibilidade na Administração Pública. 

Seriedade, integridade, espírito investigativo f 

jetivos que aplico para traçar o perfil de EUGl 
MAROLLA, e que são facilmente identificáveis n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


