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1. Explicação preliminar sobre o problema, a pergunta central desse artigo e exemplos de 

situações hipotéticas nas quais o problema se manifesta 

 

Quando ocorre evento que é risco de uma das partes de um contrato de concessão ou PPP e que 

tem impacto econômico e/ou financeiro sobre outra parte desse contrato, é preciso dimensionar o 

valor do desequilíbrio, isso é a dívida entre a parte que é responsável pelo risco para com a parte 

que sofreu as consequências do evento de desequilíbrio. 

 

Na tarefa de dimensionar essa dívida, é muito comum profissionais de infraestrutura, mesmo 

financistas e economistas, terem dúvidas sobre se devem utilizar dados reais, efetivos – isso é 

dados da realidade – ou dados projetados para cálculo do valor da dívida. 

 

Essa dúvida se manifesta tanto nos casos em que o contrato estabelece o uso de plano de negócios 

para dimensionar o desequilíbrio do contrato, quanto nos casos em que o contrato exige que esse 

dimensionamento seja realizado usando fluxo de caixa marginal.  
 

1 Queria agradecer a Lucas Navarro Prado, David Goldberg, Afonso Gallardo, Renato da Costa Moura, Alteredo 

Gonçalves Filho e Jesualdo Silva, que fizeram as provocações que me impeliram a buscar insistentemente a resposta 

para a pergunta que é título do presente artigo. Quero também agradecer a Paulo Tessari Coutinho e Gabriela Engler 

Pinto Portugal Ribeiro pela leitura e comentários à versão anterior do presente artigo. Os erros e omissões são 

evidentemente de minha responsabilidade. 
2 Especialista na estruturação e regulação de projetos de infraestrutura, autor de vários livros e artigos sobre esse tema, 

sócio do Portugal Ribeiro Advogados, Mestre em Direito pela Harvard Law School, Professor do Mestrado 

Profissional da Escola de Direito da FGV-SP. Mauricio foi e é advogado de diversos grupos econômicos nos setores 

de infraestrutura. 
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Nos contratos que estabelecem que o reequilíbrio deve ser realizado usando o plano de negócios, 

é comum haver regras exigindo que o reequilíbrio3 seja realizado usando as projeções do plano de 

negócios. Por outro lado, em contratos que usam a metodologia do fluxo de caixa marginal, é 

comum cláusulas que exijam que sejam usados dados reais. Parece-me, contudo, que essas 

exigências de uso de dados reais ou projetados são inseridas nos contratos durante a sua 

modelagem sem reflexão sobre os seus efeitos e, particularmente, sobre se, para preservação da 

distribuição de riscos do contrato, devem ser usados no processo de dimensionamento do 

desequilíbrio do contrato dados reais ou dados estimados. Reforça essa minha percepção o fato de 

a grande maioria dos contratos sequer distinguir metodologia para apuração do valor do 

desequilíbrio da metodologia para definição da forma de pagamento da dívida decorrente da 

ocorrência do evento de desequilíbrio. 

 

Para além da percepção de que a dúvida sobre a utilização de dados reais ou estimados se manifesta 

pela mera leitura das regras sobre o sistema de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, é 

possível também evidenciar a relevância da inquirição objeto do presente artigo apontando 

exemplos hipotéticos – mas baseados em situações reais – nos quais a aludida dúvida se manifesta. 

A seguir, elenco 6 exemplos hipotéticos desse tipo. 

 

O primeiro exemplo – vou chamá-lo de Exemplo 1 – seria um projeto de concessão de rodovia 

brownfield no qual ocorreu um evento de força maior, que é risco alocado pelo contrato ao poder 

concedente, que exigiu a alteração da localização de praça de pedágio antes do início da cobrança 

de pedágio. Esse contrato exige que os reequilíbrios sejam realizados utilizando o fluxo de caixa 

marginal. Como deve ser realizado o dimensionamento do desequilíbrio do contrato nesse caso? 

Deve-se comparar a demanda aferida nos estudos nos dois locais, o original e o novo, da praça de 

pedágio e dimensionar o desequilíbrio usando apenas essas projeções? Ou a demanda efetivamente 

aferida após o início da cobrança de pedágio deve ser usada para dimensionamento do 

desequilíbrio do contrato? Qual o papel que deve ter a demanda efetivamente aferida nesse caso? 

 

O Exemplo 2 seria o caso de um contrato de concessão de transporte de passageiros sobre trilhos 

no qual o volume da energia elétrica consumida é risco alocado ao concessionário, enquanto o 

risco de variação da tarifa é alocado ao poder concedente. Suponham agora que a tarifa varia para 

cima e o concessionário requer ao poder concedente que reequilibre o contrato por essa razão. 

Como deve ser mensurado o desequilíbrio do contrato? Deve-se usar o valor real, efetivo de 

variação do custo de energia do concessionário, com base em sua “conta de luz”? Ou deve-se usar 

para dimensionamento do desequilíbrio a projeção do volume de energia a ser consumido 

constante da proposta econômica do concessionário apresentada na licitação multiplicada pela 

diferença tarifária? 

 

O Exemplo 3 seria um projeto de concessão administrativa para investimento e operação de uma 

estação de tratamento de água, cujo reequilíbrio tem que ser realizado pelo plano de negócios. 

Imaginem que houve um aumento da alíquota de tributo sobre a receita do concessionário, que, 

pelo contrato e por lei é risco alocado ao poder concedente. Como deve ser dimensionado o 

desequilíbrio do contrato? Deve-se usar a projeção de receitas constante do plano de negócios 
 

3 Raramente os contratos são específicos a ponto de separar dimensionamento do desequilíbrio da atividade de 

definição da forma de pagamento pela dívida do desequilíbrio. 
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multiplicada pelo aumento do custo tributário, ou deve-se usar a receita efetiva do concessionário 

multiplicada pelo aumento do custo tributário?  

O Exemplo 4 é uma concessão de transporte de passageiro sobre trilhos na qual o poder concedente 

exige do concessionário a adesão a meio de pagamento cujo custo de participação para o 

concessionário seja, por exemplo, 1,5% da receita total a ser obtida com esse meio de pagamento. 

Vamos supor que a adesão ao referido meio de pagamento apenas aumenta o conforto do usuário 

sem impactar a demanda pelo serviço.4 Nesse caso, o desequilíbrio deve ser calculado aferindo-se 

o custo real a ser pago pelo concessionário, considerando a demanda efetiva, real, que utiliza o 

aludido meio de pagamento, ou deveria ser aferido multiplicando-se 1,5% sobre as projeções de 

receita a serem obtidas com esse meio de pagamento? 

O Exemplo 5 seria o caso do reembolso de custos decorrentes da execução de processos judiciais 

por terceiros contra o concessionário em virtude da existência de créditos contra a estatal que 

operava os serviços antes da concessão e de decisões judiciais que entendem que o concessionário 

é sucessor das obrigações dessa empresa estatal, em contexto que o contrato aloca ao poder 

concedente todos os riscos decorrentes de eventual reconhecimento de sucessão de dívidas entre a 

aludida estatal e o concessionário. Nesse caso, deve-se usar o custo real pago pelo concessionário, 

considerando também o custo de eventuais garantias exigidas no processo de execução, custos 

advocatícios etc., ou seria necessário recorrer-se às projeções realizadas no plano de negócios ou 

EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeiro e Ambiental da concessão 

desenvolvido pelo poder concedente para estruturação da licitação? 

O Exemplo 6 seria o caso do desabamento de uma ponte em uma concessão de rodovia por evento 

de força maior, que é risco alocado por lei e pelo contrato ao poder concedente. Apesar do risco 

ser alocado ao poder concedente, a obrigação de manter a continuidade dos serviços levou o 

concessionário a adotar providências urgentes para reconstruir a ponte e reestabelecer o tráfego de 

veículos. Nesse caso, deve-se usar o custo efetivo de reconstrução da ponte para mensurar o 

desequilíbrio do contrato, ou a projeção do custo da ponte com base no sistema SICRO? E como 

deveria ser feita a mensuração do desequilíbrio nesse caso pela redução de receitas do 

concessionário? 

 

Antes de passarmos à análise do problema e das repostas, quero deixar claro para o leitor que não 

me conhece que sou advogado ou parecerista contratado por concessionárias em casos em que 

problemas semelhantes aos tratados no presente artigo se manifestam. 

 

 

2. Delimitando o problema e a pergunta 

 

2.1. Separando a mensuração do desequilíbrio dos cálculos em torno do reequilíbrio do 

contrato  

 

 
4 A adoção de meios de pagamento geralmente tem impacto positivo sobre a demanda. Mas, para focar o exemplo 

acima na questão específica objeto do presente artigo, achei melhor estabelecer a premissa de que a adoção do sistema 

de pagamento não impacta a demanda. 
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É preciso, em primeiro lugar, deixar clara a separação de duas atividades que integram o processo 

de reequilíbrio do contrato: a atividade de mensuração do desequilíbrio, isso é de cálculo do valor 

da dívida entre as partes do contrato causada pelo evento de desequilíbrio; e a atividade de 

reequilíbrio do contrato, que depende sobretudo de decisão sobre a forma de reequilíbrio e sobre 

o quanto o pagamento da dívida será diluído no tempo. 

 

Essas duas atividades às vezes parecem se confundir, mas têm objetivos muito distintos, por isso 

precisam ser conceitualmente separadas. 

 

O presente artigo foca-se na atividade de mensuração do desequilíbrio. O seu objetivo, como já 

mencionado acima, é definir se devem ser utilizados dados reais ou dados projetados para mensurar 

o desequilíbrio do contrato. 

   

2.2. A função da garantia ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a 

necessidade de obedecer à distribuição de riscos do contrato 

 

A função precípua da garantia ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato é dar efeitos 

concretos à distribuição de riscos contratual. Por isso, eu costumo dizer que as regras sobre 

equilíbrio econômico financeiro dos contratos são a rigor o braço operacional da respectiva matriz 

de riscos. Portanto, a metodologia para cálculo do desequilíbrio do contrato deve respeitar a 

distribuição de riscos prevista em lei e no contrato. 

 

É importante notar que a aplicação das regras sobre equilíbrio econômico-financeiro em situações 

concretas deveria imunizar as partes contra os efeitos de eventos cujo risco foi atribuído a outras 

partes dos contratos. É nesse sentido que se diz que o reequilíbrio do contrato deveria deixar a 

parte indene em relação ao evento de desequilíbrio. Contudo, é preciso lembrar que sempre que é 

necessária a utilização de dados projetados para mensuração do desequilíbrio ou para reequilíbrio 

do contrato o valor da dívida decorrente do evento de desequilíbrio e/ou da compensação à parte 

credora do reequilíbrio padecerá sempre de alguma aleatoriedade, isso é a compensação poderá 

ser maior ou menor que o impacto do evento desequilíbrio a depender da relação entre a realidade 

da execução da concessão e a projeção utilizada na atividade de mensuração do desequilíbrio e/ou 

de reequilíbrio do contrato. Já tratei esse tema extensamente em artigo publicado em 2015 e por 

isso julgo não ser necessário retomar aqui o tema da regularidade e licitude da aleatoriedade na 

mensuração do desequilíbrio e no reequilíbrio de contratos.5 

 

 

3. Respondendo à pergunta 

 

3.1. Princípios sobre a utilização de dados reais e dados estimados para cálculo do 

desequilíbrio 

 

A resposta para a pergunta que dá título ao presente artigo pode ser respondida pela formulação 

dos seguintes princípios: 

 
5 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas de 

demanda para definir o valor da compensação às partes e para medir o valor do desequilíbrio. Disponível em 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/equilibrio-e-aspectos-aleatorios-publicado.pdf. 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/equilibrio-e-aspectos-aleatorios-publicado.pdf


Versão preliminar 5, publicado em 13/10/2019  
 
  

 

Princípio 1: a mensuração do desequilíbrio do contrato deve ser realizada utilizando dados reais. 

O objetivo desse princípio geral é buscar que, sempre que possível, a parte atingida pelos eventos 

de desequilíbrio se mantenha indene em relação à ocorrência de eventos que são risco de outra 

parte do contrato. 

 

Princípio 2 (que configura exceção ao Princípio 1)6: quando os dados reais são produto de riscos 

atribuídos a partes diferentes do contrato, é preciso usar projeções para calcular o desequilíbrio. 

Isso porque, nesse caso, é necessário depurar o dado real: separar os aspectos do dado real que são 

produto da atividade de gerenciamento do risco por uma das partes, dos aspectos que são produto 

da atividade de gerenciamento pela outra parte dos riscos que lhe são atribuídos por lei ou contrato.  

 

3.2. Respondendo às questões levantadas nos exemplos enumerados acima 

 

A seguir, retomo os  exemplos hipotéticos mencionados no item 1 acima para mostrar como os 

Princípios elencados no item 3.1 permitem responder, em situações práticas, à pergunta objeto do 

presente artigo. 

 

 

3.2.1. Exemplo 1 

 

Cuida-se de projeto de concessão de rodovia brownfield em que ocorreu um evento de força maior, 

que é risco atribuído ao poder concedente, que exigiu a alteração da localização de praça de 

pedágio antes do início da cobrança de pedágio. O risco de demanda nesse projeto é alocado pelo 

contrato ao concessionário. O contrato exige que o reequilíbrio seja feito pelo fluxo de caixa 

marginal. Não há plano de negócios anexado ao contrato com a curva de demanda utilizada pelo 

concessionário para realizar a sua proposta. E vamos imaginar que há medição de tráfego detalhada 

no momento da mensuração do desequilíbrio tanto no local de origem da praça de pedágio quanto 

no seu local de destino. Vamos supor também que as partes chegaram a acordo sobre qual taxa de 

crescimento da demanda deve ser utilizada e que essa taxa deve ser a mesma para a projeção de 

receitas a serem arrecadadas no local de origem da praça de pedágio e no local de destino. Por fim, 

vamos supor também que o carregamento da rede de rodovias realizado pelas partes com os dados 

obtidos com pesquisas de tráfego mostra que os índices de fuga e impedância serão iguais no local 

de origem e no novo local da praça de pedágio. Vamos supor que não há diferenças de custo para 

a construção da praça de pedágio no novo local em relação ao custo de construção previsto para o 

local originário. Além disso, vamos supor que o evento de força maior não causou nenhum custo 

para o concessionário adicional aos que ele já tinha.  

 

3.2.1.1. No Exemplo 1, deve-se usar dados reais ou estimados para definir o 

valor do desequilíbrio?  

 

No Exemplo 1, em minha opinião, deve-se usar dados estimados. Portanto, aplica-se aqui o 

Princípio 2. A forma mais correta de mensurar o desequilíbrio neste caso é pela diferença entre as 

 
6 É possível que a realidade dos contratos de concessão e PPP requeira a utilização do Princípio 2 mais frequentemente 

que a do Princípio 1. Isso, contudo, me parece irrelevante para a finalidade do presente artigo. 
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projeções de tráfego obtidas a partir da demanda medida no ponto de localização originária da 

praça de pedágio e na nova localização da praça.   

 

3.2.1.2. Por que no Exemplo 1, deve-se usar dados projetados?  

 

Porque o risco de demanda nesse caso é do concessionário e porque qualquer tentativa de realizar 

o reequilíbrio utilizando os dados reais sobre demanda ou receitas a serem obtidas no futuro por 

meio da cobrança de pedágio no local originário ou no novo local da praça de pedágio tiraria do 

concessionário parcialmente o risco de demanda. Isso porque o dado real – a receita efetivamente 

obtida pelo concessionário por meio da cobrança de pedágio – nesse caso será produto, de um lado, 

do risco de força maior do poder concedente (que gerou a mudança da praça de pedágio) e, doutro 

lado, do risco de demanda do concessionário – por exemplo, o risco de fuga ou impedância que 

venha a se manifestar em qualquer das localizações da praça de pedágio. 

 

Por isso, não faz sentido usar o dado real, pois, neste caso, ele sempre será produto da gestão de 

riscos que estão alocados a partes diferentes do contrato. Para que o risco de demanda permaneça 

integralmente com o concessionário, conforme previsto no contrato é preciso calcular o 

desequilíbrio comparando as curvas de demanda geradas a partir das medições de tráfego, 

realizadas antes da implantação da praça de pedágio, nos diferentes locais da praça de pedágio.  

 

A forma correta de dimensionar o desequilíbrio do contrato neste caso é projetar a partir do tráfego 

medido nos dois locais as curvas de demanda e a receita que supostamente será obtida pela 

concessionária na localização originária e na nova localização da praça de pedágio: se na nova 

localização da praça de pedágio a receita estimada for maior que a receita estimada no local 

originário, o concessionário terá que devolver ao poder público a diferença entre as curvas de 

receitas. Se, contudo, a receita medida no novo local for menor que a medida no local originário, 

o concessionário terá que receber do poder concedente compensação equivalente à diferença entre 

as curvas de receitas estimadas. 

 

Portanto, no Exemplo 1 a mensuração do desequilíbrio deve ser realizada por meio da comparação 

entre duas curvas de receitas estimadas com base no tráfego medido nos dois locais, de origem e 

novo da praça de pedágio, antes da implantação da praça de pedágio. Essa me parece a única forma 

de se separar os impactos do risco alocado ao poder concedente de alteração do local da praça em 

vista de evento de força maior, do risco de demanda atribuído pelo contrato ao concessionário. 

 

3.2.2. Exemplo 2 

 

Cuida-se de contrato de concessão de transporte de passageiros sobre trilhos em que o risco de 

variação da tarifa de energia está atribuído ao poder concedente e o risco de volume do consumo 

de energia está atribuído ao concessionário. Nesse caso, ocorre uma variação de tarifa para mais e 

o concessionário arca com esse custo adicional que é risco do poder concedente. A seguir, o 

concessionário requer ao poder concedente o reequilíbrio do contrato. 

 

3.2.2.1. No Exemplo 2, deve-se usar dados reais ou estimados para definir o 

valor do desequilíbrio?  
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Deve-se usar dados estimados, conforme o Princípio 2. 

 

3.2.2.2. Por que no Exemplo 2, deve-se usar dados estimados?  

 

Porque o custo efetivo da conta de energia do concessionário é produto ao mesmo tempo da gestão 

pelo concessionário do seu risco de volume de energia e do risco de variação da tarifa atribuído ao 

poder concedente.  

 

Por exemplo, se o reequilíbrio for feito considerando os valores adicionais da conta de energia do 

concessionário após o aumento de tarifas, se o concessionário tiver investido para reduzir o volume 

de energia consumida, ao usar o custo efetivo da sua conta de energia, as eficiências geradas pelo 

concessionário na sua tarefa de tentar reduzir o volume de energia, serão repassadas pelo menos 

parcialmente (proporcionalmente ao aumento tarifário em relação ao valor total da tarifa) para o 

poder concedente. Por outro lado, se o concessionário for ineficiente na sua gestão do risco de 

volume de consumo de energia, se o reequilíbrio for feito considerando o acréscimo na conta de 

energia da concessionária (sem desagregar os impactos do volume consumido), essa sua 

ineficiência será repassada para o poder concedente. Portanto, a utilização do custo real de energia 

do concessionário para calcular o desequilíbrio nesse caso distorce a distribuição de riscos do 

contrato.    

 

Por isso, a única forma de separar as consequências desses dois riscos para efeito de mensuração 

do desequilíbrio do contrato é usar a curva de volume de energia originalmente projetada e 

multiplicá-la pelo aumento da tarifa (que é igual à subtração do valor anterior da tarifa do novo 

valor de tarifa de energia). Dessa forma, o concessionário continuará ou se apropriando das 

eficiências, ou sendo onerado pelas ineficiências que tenha obtido na gestão do risco de volume 

de consumo de energia. 

 

Note-se que é possível que, ao compensar o concessionário usando uma curva com o volume 

estimado de energia, o concessionário seja ou sub compensado, ou sobre compensado, em relação 

ao impacto do evento de desequilíbrio. Isso porque a projeção de volume de consumo de energia 

a ser usada para mensuração do desequilíbrio pode estar acima ou abaixo do volume de consumo 

energia efetivo do concessionário. Se o volume consumido de energia estiver abaixo da curva 

projetada, o concessionário será sobre compensado. Se, no entanto, o volume de energia 

consumida for maior que o projetado, o concessionário será sub compensado. Trata-se de 

aleatoriedade que pode ocorrer sempre que se usa dados estimados, não havendo nenhuma 

irregularidade ou ilicitude nisso.7 Além disso, essa aleatoriedade é consequência inevitável do uso 

de projeções, o que, por sua vez, como já mencionei no presente artigo, é uma consequência 

inevitável da necessidade de separar e preservar os efeitos da gestão de riscos que são atribuídos a 

partes diferentes do contrato. 

  

Como contraponto à solução acima recomendada, é possível se argumentar que, ao usar a projeção 

para mensurar o desequilíbrio, cria-se, a rigor, limitação da exposição do poder concedente ao 

 
7 Sobre isso vide RIBEIRO, Mauricio Portugal. Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de 

estimativas de demanda para definir o valor da compensação às partes e para medir o valor do desequilíbrio. 

Disponível em http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/equilibrio-e-aspectos-aleatorios-

publicado.pdf. 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/equilibrio-e-aspectos-aleatorios-publicado.pdf
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/equilibrio-e-aspectos-aleatorios-publicado.pdf
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risco de variação da tarifa, por ele assumido. Isso porque ele não acará com todo o risco de variação 

da tarifa se, por exemplo, ao aumentar ou reduzir o volume de energia, a compensação ao 

concessionário pelo aumento da tarifa de energia continuar a mesma: o aumento multiplicado pela 

projeção de volume prevista no plano de negócios. Se o volume de energia demandado pelo 

concessionário estiver acima ou abaixo do previsto originalmente, a compensação que ele receberá 

não sofrerá qualquer alteração. Isso significa que a solução adotada deixa o poder concedente 

infenso aos efeitos das variações de consumo de energia e, na prática, leva o concessionário a ou 

arcar  com uma parte do custo do aumento da tarifa de energia (na hipótese do consumo dele ser 

maior que o projetado) ou de obter compensação acima do custo que tem de energia (na hipótese 

do consumo dele ser menor que o esperado) em vista da diferença entre projeção do volume de 

energia a ser consumido e a realidade. Isso me leva à percepção que, quando riscos atribuídos a 

partes diferentes do contrato impactam simultaneamente a geração de dados reais (nesse caso o 

valor adicional pago pelo concessionário em sua conta de energia), é preciso haver uma linha de 

base, uma referência que represente o contrato em estado de equilíbrio – no presente caso, a linha 

de base é a projeção de volume de consumo de energia – que permita traçar a linha divisória entre 

os impactos na realidade dos dois riscos. A outra alternativa, que não me parece adequada, seria o 

poder concedente assumir qualquer impacto da variação da tarifa pouco importando as 

consequências da gestão pelo concessionário do risco de demanda, por exemplo, passando para o 

poder concedente todo o eventual custo adicional da variação da tarifa, sendo ele maior ou menor 

que o calculado com a projeção de volume de consumo de energia prevista no plano de negócios, 

o que me parece que resultaria em priorizar a assunção pelo poder público de qualquer impacto de 

variação da tarifa sem atenção aos efeitos da atribuição e gerenciamento pelo concessionário do 

seu risco de volume de consumo de energia. Na prática, seria priorizar a atribuição de todo o risco 

de variação da tarifa ao poder concedente, superpondo esse risco ao de demanda, e ignorando a 

linha de base (a projeção do volume de energia) que foi utilizada pelas partes para a quantificação 

dos seus riscos. 

 

3.2.3. Exemplo 3 

 

Trata-se de projeto de concessão administrativa para investimento e operação de uma estação de 

tratamento de água, cujo reequilíbrio, conforme previsto no contrato, deve ser realizado pelo plano 

de negócios. Houve aumento do tributo sobre a receita do concessionário, que, pelo contrato é 

risco do poder concedente. O contrato prevê que uma parte do pagamento ao concessionário será 

vinculado a demanda pelo serviço.8 

 

3.2.3.1. No Exemplo 3, deve-se usar dados reais ou estimados para definir o 

valor do desequilíbrio?  

 

Deve-se usar dados projetados, conforme o Princípio 2. 

 

3.2.3.2. Por que no Exemplo 3, deve-se usar dados projetados?  

 

 
8 Em contratos desse tipo é comum que o pagamento ao concessionário seja por disponibilidade. Achei, contudo,  

melhor, para tornar o exemplo mais interessante para os fins desse artigo, considerar que há variação do pagamento 

de acordo com a demanda. 



Versão preliminar 5, publicado em 13/10/2019  
 
  

O custo tributário adicional efetivo decorrente da mudança da alíquota de tributo incidente sobre 

a receita do concessionário é produto da receita bruta vezes a variação do tributo. A receita bruta 

por sua vez é função da demanda da concessionária. Portanto, o dado real (custo tributário 

adicional) é função dos efeitos da gestão do risco de demanda do concessionário e dos eventos 

relativos ao risco de variação dos tributos sobre a receita, risco esse que é alocado por lei e por 

contrato ao concessionário. 

 

Portanto, nesse caso, a única forma de se fazer a mensuração do desequilíbrio separando os efeitos 

do risco de demanda dos efeitos do risco de variação de tributos é utilizando-se uma projeção como 

referência. O desequilíbrio seria igual nesse caso à variação da alíquota do tributo vezes a sua base 

de cálculo, a receita operacional do concessionário projetada para toda a concessão. 

 

Parece-me importante observar que, como nos setores de infraestrutura, muitas vezes, o 

concessionário tem pouca gestão sobre o risco de demanda, muitas vezes parece ao observador 

mais atento que a solução acima mencionada não é adequada. Por exemplo, quando o 

concessionário é sub compensado pelo aumento tributário (porque a demanda real está maior que 

a estimada) ou sobre compensado (porque a sua demanda real está abaixo da estimada) dá uma 

sensação de inadequação do sistema compensatório, uma vez que não parece haver motivos para 

usar projeções para a mensuração do desequilíbrio de modo a preservar o seu risco de demanda, 

já que o concessionário, muitas vezes, pouco pode fazer para gerir o risco demanda. Com efeito, 

muitas vezes, nos setores de infraestrutura o crescimento ou redução da demanda é função de 

fatores macroeconômicos ou da economia regional em relação aos quais o concessionário tem 

pouca ou nenhuma gestão.9 Sendo assim, parece-me que a inquietação eventualmente criada pela 

sensação de inadequação do sistema compensatório mencionada acima deve ser dirigida para a 

discussão sobre adequação da alocação sobre o concessionário da integralidade do risco de 

demanda em futuros projetos de concessão ou PPPs de infraestruturas. 

 

Vale a pena explorar os efeitos sobre o Exemplo 3 do cenário de mensuração do desequilíbrio com 

base em dados reais. Ao reequilibrar com base em dados reais – isso é considerando o valor que o 

concessionário efetivamente pagou a mais ao fisco10 em virtude do aumento de tributos – o poder 

público arca integralmente com o custo decorrente do aumento de tributo, tanto no caso da 

demanda estar abaixo, quanto no caso da demanda estar acima do originalmente estimado. 

Portanto, seja sobre uma receita maior em virtude de demanda maior que a esperada, seja em 

virtude de uma receita menor, usando o dado real para dimensionar o desequilíbrio, o poder 

concedente arcará com a diferença de custo tributário por consequência do aumento da alíquota do 

tributo. O problema dessa forma de mensurar o desequilíbrio é que, nesse caso, a compensação a 

ser paga pelo poder público ao concessionário vai variar conforme o risco de demanda, que nesse 

caso é do concessionário. O poder público vai pagar mais pela mudança da alíquota do tributo se 

a demanda do concessionário for maior, e pagará menos se a demanda pelo serviço for menor. O 

montante, portanto, da compensação pelo poder público ao concessionário fica dependente de risco 

alocado ao concessionário, em uma situação de clara contaminação do dado real (valor do 

 
9 Essa percepção não é nova nem para mim, nem para outros especialistas. Já em palestra ministrada em 2006 expressei 

que não me parecia haver fundamentos para a tradicional, mas em várias situações inadequada, regra de que o risco 

de demanda pelos serviços deve sempre ser alocado ao concessionário. Vide palestra cuja primeira parte está 

disponível no seguinte endereço: http://www.portugalribeiro.com.br/tag/palestra-ppp-e-revisao-extraordinaria/. 
10 Supondo evidentemente que não há nenhum tipo de evasão fiscal. 

http://www.portugalribeiro.com.br/tag/palestra-ppp-e-revisao-extraordinaria/


Versão preliminar 5, publicado em 13/10/2019  
 
  

pagamento pelo concessionário ao fisco em virtude da variação da alíquota tributária) pelos efeitos 

da gestão do risco de demanda pelo concessionário.  

 

Por fim, vale a pena notar que a mesma lógica aplicada à solução desse caso serve para a hipótese 

de redução da alíquota do tributo. Para calcular o desequilíbrio – nesse caso em favor do poder 

concedente – pode-se multiplicar a redução da alíquota de tributo pela curva de receitas projetada 

do concessionário. 

 

3.2.4. Exemplo 4 

 

Em uma concessão de transporte de passageiro sobre trilhos em curso, o poder concedente exige 

a adesão pelo concessionário a meio de pagamento de tarifa cujo custo de participação para o 

concessionário seja, por exemplo, 1,5% da receita total a ser obtida com esse meio de pagamento. 

Vamos supor que não havia essa obrigação no contrato originário e que a adesão do concessionário 

a esse meio de pagamento apenas aumenta o conforto do usuário, sem impactar a demanda global 

pelo serviço. 

 

3.2.4.1. No Exemplo 4, deve-se usar dados reais ou estimados para definir o 

valor do desequilíbrio?  

 

Deve-se usar dados reais, conforme o Princípio 2. 

 

3.2.4.2. Por que no Exemplo 4, deve-se usar dados reais?  

 

No presente caso, há 3 riscos que devem ser tratados como variáveis e que são alocados da seguinte 

forma:  

 

(a) O risco da demanda captada pelo novo meio de pagamento em comparação com a demanda 

total – esse risco é do poder concedente, pois, no presente caso, o concessionário não pode 

ser responsabilizado pelo maior ou menor sucesso do meio de pagamento em relação ao 

total da sua demanda. Esse risco impacta a base de cálculo sobre a qual incidirá o valor de 

1,5% da receita total; 

 

(b) O risco ordinário de variação da demanda, que está ligado sobretudo a fatores 

macroeconômicos e à capacidade de captação de demanda do concessionário em vista da 

competitividade da sua tarifa para o deslocamento que oferece vis a vis as opções 

disponíveis na rede de transportes – esse risco está alocado, como é muito comum entre 

nós, ao concessionário pelo contrato, apesar de, à semelhança com situações que descrevi 

acima, os fatores que o influenciam serem pouco controláveis pelo concessionário; 
 

(c) O risco de variação do custo de cobrança pelo uso pelo concessionário do sistema de 

pagamento. O custo no caso em análise é de 1,5% sobre a receita administrada pelo meio 

de pagamento no momento da exigência pelo poder público ao concessionário de adesão a 

esse meio de pagamento. Esse custo deve ser repassado ao poder concedente por meio do 

reequilíbrio do contrato e o risco de variação desse custo é do poder concedente, uma vez 
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que se trata de custo decorrente de exigência pelo poder concedente, superveniente à 

assinatura do contrato, de adesão pelo concessionário ao sistema de pagamentos referido. 

 

Nesse contexto, será preciso utilizar uma projeção da demanda total do concessionário para que 

eventual demanda real acima ou abaixo dessa projeção seja risco exclusivamente do 

concessionário e não impacte a mensuração do desequilíbrio. Isso é necessário para que o risco 

“b” acima permaneça integralmente com o concessionário. 

 

Por outro lado, é preciso que o custo de cobrança (risco “c”) e o montante de demanda captado 

pelo novo meio de pagamento (risco “a”) seja atribuído ao poder concedente. Para isso, os fatores 

relativos aos riscos “a” e “c” devem ser aferidos por dados reais.  

 

Apenas formalizando o que foi dito acima, vamos supor que: 

 

a = demanda captada pelo novo meio de pagamento, expressada em percentual 

sobre a demanda total do concessionário 

 

b = demanda total medida conforme a projeção a ser utilizada para mensuração do 

desequilíbrio do contrato 

 

c = o custo efetivo, em percentual, do valor da receita da cobrança pela utilização 

do novo meio de pagamento  

 

d = dívida mensal ou anual (a depender do período de apuração escolhido pelas 

partes) decorrente do evento de desequilíbrio, a ser paga nesse caso pelo poder 

concedente ao concessionário. 

 

O valor da dívida de desequilíbrio a cada mês ou ano deverá ser medida conforme a seguinte 

fórmula:  

 

d = a x b x c 

 

Usando a fórmula acima, a mensuração do desequilíbrio no Exemplo 4 preservará a distribuição 

de riscos contratual. 

 

3.2.5. Exemplo 5 

Cuida-se de reembolso de custos decorrentes da execução de processos judiciais por terceiros 

contra o concessionário em virtude da existência de créditos contra a estatal que operava os 

serviços antes da concessão e de decisões judiciais que entendem que o concessionário é sucessor 

dessa empresa estatal, em contexto que o contrato aloca todos os riscos decorrentes de eventual 

reconhecimento de sucessão por essas dívidas ao poder concedente.  

3.2.5.1. No Exemplo 5, deve-se usar dados reais ou estimados para definir o 

valor do desequilíbrio?  

 



Versão preliminar 5, publicado em 13/10/2019  
 
  

Deve-se usar dados reais, conforme o Princípio 1.  

 

3.2.5.2. Por que no Exemplo 5, deve-se usar dados reais?  

 

Trata-se de caso em que o uso de dados reais não impacta a distribuição de riscos contratuais. O 

poder concedente tem que manter a concessionária indene em relação a todos os custos gerados 

pelo entendimento do Poder Judiciário de que a concessionária é sucessora dos passivos da 

empresa estatal que lhe antecedeu. A melhor forma de realizar isso é apurando os custos reais que 

a concessionária incorreu em virtude do reconhecimento da sucessão de obrigações.  

 

3.2.6. Exemplo 6  

 

Cuida-se do desabamento de uma ponte em uma concessão de rodovia por evento de caso fortuito, 

cujo risco foi alocado ao poder concedente, e que requereu a tomada de medidas urgentes pelo 

concessionário para reestabelecimento da via. O contrato estabelece que o risco de demanda é 

integralmente do concessionário e que os custos de investimentos para efeito de reequilíbrio do 

contrato devem ser dimensionados, sempre que possível, conforme o SICRO. Nesse caso, deve-se 

usar o custo efetivo de reconstrução da ponte para dimensionar o desequilíbrio do contrato, ou a 

projeção do custo da ponte com base no sistema SICRO? E em relação à perda de demanda, como 

deve ser mensurado o desequilíbrio nesse caso? 

 

3.2.6.1. No Exemplo 6, deve-se usar dados reais ou estimados para definir o 

valor do desequilíbrio?  

 

Para a compensação pelos custos incorridos pelo concessionário com o desabamento da ponte, o 

mais correto seria usar os dados reais, conforme Princípio 1, e não as projeções com base em 

sistemas de custo público. 

 

Para a compensação pela perda de tráfego, como se trata de situação em que o dado real da perda 

de tráfego mixa os efeitos do risco de demanda (que é do concessionário), com o risco de caso 

fortuito que é do poder concedente, a melhor solução para preservar a distribuição de riscos 

contratual me parece ser projetar a curva de tráfego a partir dos dados sobre a receita realizados 

até a data do desabamento da ponte, usando as melhores técnicas de projeção, apurar, a partir dessa 

projeção, o percentual representativo da redução do tráfego por unidade de tempo (por exemplo, 

dia ou mês) e aplicá-lo à projeção de receitas originária do concessionário, obtendo-se, assim, o 

valor a ser compensado pelo poder concedente à concessionária.  

 

3.2.6.2. Por que no Exemplo 6, dever-se-ia usar dados reais para o custo de 

construção da ponte e uma mistura de dados reais e estimados para 

dimensionar o valor do desequilíbrio por perda de demanda?  

 

3.2.6.2.1. Resposta em relação à mensuração do desequilíbrio pelo 

aumento dos custos do concessionário por consequência do 

desabamento da ponte 
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O contrato aloca ao poder concedente o risco de caso fortuito. Em princípio, para que o 

concessionário se mantenha indene da ocorrência do evento desequilíbrio, a mensuração do 

desequilíbrio deveria ser feita considerando o custo efetivo que o concessionário teve para lidar 

com o respectivo evento.  

 

Particularmente no presente caso, há razões para afastar qualquer pretensão de aplicação de 

sistema de custo público. É que a execução de obra urgente para reestabelecimento de tráfego em 

rodovia é uma atividade substancialmente diferente da programação e execução de uma obra 

normal. Utiliza-se muitas vezes materiais mais caros, porque são esses que estão disponíveis em 

prazos urgentes. Duplica-se a estrutura de mão de obra e realiza-se simultaneamente atividades 

que normalmente seriam realizadas em sequência. Tudo isso aumenta substancialmente os custos 

de execução da obra em vista da urgência de reestabelecimento do tráfego. Isso porque a perda 

incorrida pela economia do país com a interrupção do tráfego é muito maior que o dispêndio 

adicional decorrente da urgência da obra. Nesse contexto, não me parece fazer sentido a aplicação 

de sistemas de custos públicos para dimensionar o custo da obra.11 A situação deve, portanto, levar 

à interpretação que o dimensionamento dos custos de investimento por meio do SICRO não reflete 

as peculiaridades da situação.  

 

É, contudo, comum contratos de concessão de rodovia exigirem que o dimensionamento dos custos 

do concessionário para efeito da definição do valor do desequilíbrio seja realizado utilizando 

sistemas de custo público, como o SICRO. Se o contrato estabelecer essa exigência, ela deve ser 

seguida em geral, mas não para um caso como esse no qual o concessionário é forçado a realizar 

a obra em condições completamente diferentes da normal. A intenção da regra de precificar os 

custos do concessionário por sistemas de custos públicos é exigir que o concessionário seja 

eficiente na construção da ponte e que não use essa oportunidade para gerar ganhos indevidos.  

 

É, contudo, importante deixar claro que, em geral, não me parece fazer sentido exigir que o 

concessionário seja eficiente na gestão de riscos que o contrato aloca ao poder concedente. Deve-

se esperar eficiência do concessionário na gestão dos riscos que assumiu. O entendimento, 

contudo, comum entre nós é que a atividade de construção ou reconstrução da rodovia, de 

dispositivos, ou de obras de arte especiais é uma atividade muito próxima à atividade fim da 

concessão, como construção de vias ou aumento de capacidade de vias, cujo risco é alocado ao 

concessionário. Por isso, é comum se entender que faz sentido exigir do concessionário que ele 

seja eficiente no desempenho dessas atividades e, para isso, os contratos têm estabelecido como 

parâmetro para dimensionamento do desequilíbrio sistemas de custos públicos. 

 

3.2.6.2.2. Resposta em relação à mensuração do desequilíbrio pela perda 

de receita 

 

A solução proposta no item 3.2.6.1 para o dimensionamento do desequilíbrio por perda de receita 

no presente caso tem como ponto de partida a inexistência de uma variável independente que 

represente o impacto do evento de caso fortuito sobre a redução de receita do concessionário.  

 

 
11 Devo a Paulo Tessari Coutinho a explicação detalhada sobre os impactos da urgência sobre os custos de uma obra. 
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Sobre isso, vale a pena comparar o presente caso com o Exemplo 2 acima. No Exemplo 2, o valor 

da tarifa de energia é a variável independente que representa o risco alocado ao poder concedente. 

Naquele caso, o acréscimo ao valor da tarifa representa o impacto do evento de desequilíbrio.  

 

No presente Exemplo 6, contudo, não há uma variável independente representativa do risco de 

caso fortuito assumido pelo poder concedente. Por essa razão, propus projetar, a partir da demanda 

real, uma curva que abranja todo o período de interrupção de tráfego e de tráfego reduzido para 

aferir a redução da receita em relação à receita estimada com base nessa curva. Dessa forma, 

teremos um percentual de redução da receita por conta do evento de caso fortuito. 

 

A seguir, esse percentual deve ser multiplicado pela projeção originária de receita do 

concessionário para se obter, assim, o valor da compensação a ser realizada pelo poder concedente 

ao concessionário. 

 

 

4. À guisa de conclusão: a relevância e extensão da pergunta sobre o uso dos dados reais ou 

estimados para mensurar o desequilíbrio 

 

Considerando que a distribuição de riscos do contrato é central para precificação da tarifa, do 

pagamento pela outorga ou da contraprestação pública na licitação do contrato de concessão ou 

PPP e que a distribuição de riscos do contrato integra, como já notei extensamente em outro 

trabalho12, a “equação”13 econômico-financeiro do contrato, me parece não haver dúvida que, em 

qualquer contrato de concessão ou PPP, tanto naqueles que estabelecem o uso do fluxo de caixa 

marginal, quanto naqueles que estabelecem o uso do plano de negócios como metodologia para 

reequilíbrio, a prioridade de qualquer processo de mensuração de desequilíbrio e reequilíbrio de 

contratos deveria ser assegurar a manutenção da distribuição de riscos do contrato. 

 

Por incompreensão sobre como isso deve ser feito e sobre os princípios que devem nortear a 

utilização de dados da realidade ou estimados, os contratos de concessão e PPP continuam a ter 

regras inadequadas, que exigem ou (a) o cálculo do desequilíbrio considerando as projeções em 

qualquer caso (isso ocorre geralmente em contratos que trazem em anexo o plano de negócios da 

concessão), ou (b) o cálculo do desequilíbrio com base em dados reais (isso é comum em contratos 

que adotam a metodologia do fluxo de caixa marginal). É preciso, por isso, ajustar os próximos 

contratos de concessão, conforme os Princípios desenvolvidos no presente artigo, para que não 

cometam esses mesmos equívocos.  

 

Deve-se também eliminar dos próximos contratos de concessão ou de PPP a exigência de que o 

reequilíbrio seja único para cada evento de desequilíbrio. Essa exigência em regra está suportada 

pela suposta possibilidade de realizar qualquer reequilíbrio usando dados disponíveis no momento 

da mensuração do desequilíbrio. Isso, contudo, nem sempre é possível, particularmente nos casos 

em que a mensuração do desequilíbrio deve considerar dados reais. 

 

 
12 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. São Paulo, Editora 

Atlas, 2011. Disponível também no seguinte endereço: http://www.portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/ 
13 Essa é a linguagem usada ordinariamente por nossos juristas. Eu não já manifestei minhas objeções a essas ideias 

no livro intitulado “Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos” já citado acima. 

http://www.portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/
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Note-se, que, ao usar, nos casos em que se aplicar o Princípio 2, projeções para reequilíbrio do 

contrato é possível que haja alguma aleatoriedade no cálculo do desequilíbrio desses contratos. É 

que, como já notei em outro estudo14, toda vez que se usa projeções para medir o desequilíbrio do 

contrato, ou como instrumento para diluição no tempo do pagamento da dívida decorrente do 

desequilíbrio, há a possibilidade de aleatoriedade em relação ao valor da compensação entre as 

partes. Isso porque, como a realidade da execução da concessão é sempre diferente das projeções, 

o cálculo pelas projeções do valor do desequilíbrio pode sempre levar a sobre compensação ou sub 

compensação do concessionário em comparação com a compensação eventualmente calculada 

conforme dados da realidade. Mas como notei no estudo mencionado não há nada de ilícito ou 

irregular nisso. 

 

Apesar do presente artigo não ter se debruçado sobre a escolha da melhor fonte para realização das 

projeções necessárias à separação dos efeitos do gerenciamento de riscos pelas partes, é forçoso 

notar que a existência de plano de negócios anexado ao contrato de concessão facilita a mensuração 

de desequilíbrio preservando a distribuição de riscos do contrato. Isso porque o plano de negócios 

cria referência que pode ser usada pelas partes para mensurar desequilíbrios em casos em que se 

faça necessário a aplicação do Princípio 2 para desagregar os efeitos da gestão de riscos atribuídos 

a partes diferentes do contrato. 

 

 
14 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas de 

demanda para definir o valor da compensação às partes e para medir o valor do desequilíbrio. Disponível em 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/equilibrio-e-aspectos-aleatorios-publicado.pdf. 

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/equilibrio-e-aspectos-aleatorios-publicado.pdf

