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RESUMO 

 

O presente estudo possui o escopo de analisar o instituto das Parcerias Público-Privadas, ou 

Concessões de Serviço Público Especial, no Brasil, no tocante às suas características 

principais, dando, todavia, enfoque aos riscos inerentes ao contrato de parceria, bem como ao 

sistema de garantias previsto pela Lei 11.079/04. Dentre os riscos citados, dar-se-á maior 

destaque ao risco de inadimplência do Poder Público com relação à contraprestação 

pecuniária que deve ao particular. A existência desse eventual não pagamento pode ser 

reconhecida como ponto basilar para a criação do regime assecuratório presente no art. 8º da 

supracitada legislação. É cediço que o sistema de garantias tornou a associação entre a 

iniciativa privada e a Administração Pública muito mais atraente, do ponto de vista 

econômico, e, ainda, muito mais segura, especialmente para o concessionário, sob a ótica 

jurídica. No entanto, o modelo atual de parcerias, como será possível compreender, ainda 

atravessa alguns desafios, razão pela qual a pesquisa buscará, ao final, elencar possíveis 

soluções para a estruturação de modelos eficazes de Parceria Público-Privada.  

 

 

Palavras-chave: Concessão de Serviço Público Especial. Contraprestação Pecuniária. Riscos. 

Sistema de Garantias. Modelos eficazes de Parceria Público-Privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                               ABSTRACT 

 

The main purpose of this paper is to analyze the institute of the Brazilian Public-Private 

Partnership (PPP), regulated only in December 2004. That institute is considered 

groundbreaking due to its innovative form of contract between the public and the private 

sectors. The most important PPP´s characteristics exposed by this paper are the ones 

regarding the risks around the partnership contracts and also in relation to its guarantee 

system, that is, doubtless, very relevant to the PPP´s operation, creating, thereby, more 

security to the private partner. Despite this, it´s significant to highlight that this guarantee 

system has some structural issues and permeate some challenges concerning the state´s 

guarantee schemes. This work, therefore, aims, as well, to show possible solutions to this 

problem. Furthermore, the paper´s central analysis involves the notion that, in spite of the 

economic aspirations, the public-private partnership’s essential goal is to ensure the 

consolidation of social interests by the satisfactory implementation of public service by 

effective partnership models.  

 

 

Keywords: Brazilian Public-Private Partnership. Public Service. Guarantee System. 

Partnership Contracts. Social Interests. Effective partnership models.  
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INTRODUÇÃO 

As parcerias público-privadas surgiram, oficialmente, no Brasil, por meio da Lei 

11.079/04, em decorrência da necessidade de aumento de investimentos para realização de 

serviços públicos que o Estado, em virtude da escassez de seus recursos e de entraves fiscais, 

não mais conseguia cumprir eficientemente.  

Outrossim, insta asseverar que, de forma inovadora, houve, com a associação entre as 

esferas pública e privada, antes bipartidas, um grande desenvolvimento da infra-estrutura do 

país, viabilizando-se, dessa forma, seu crescimento econômico-social e maior qualidade nos 

projetos abrangidos pelo modelo de parceria público-privada.  

Deve-se considerar que, em vez de incorporar a dinâmica delineada pelos contratos de 

concessão de serviço público comum, regidos pela Lei 8.987/95, a parceria público-privada 

possui características próprias, como, por exemplo, o compartilhamento de riscos entre os 

setores público e privado, o pagamento de remuneração ao particular pela Administração em 

contrapartida ao serviço público executado e a previsão de um sistema de garantias. 

Destarte, a fim de que o modelo de parcerias pudesse funcionar plenamente, foi 

necessário estabelecer, do ponto de vista jurídico, um sistema de garantias que assegurasse ao 

parceiro privado o cumprimento da supramencionada contraprestação pecuniária, consoante 

art. 8º da Lei 11.079/04, e, assim, viesse a fornecer segurança para ambos os parceiros de que 

um projeto de longo prazo e altos investimentos traria resultados positivos econômica e 

socialmente.   

A metodologia do presente trabalho pautar-se-á, pois, primeiramente, na abordagem 

sobre a concessão de serviço público comum, trazendo, após, as características peculiares das 

parcerias público-privadas que as tornam uma espécie de concessão de serviço público 

especial.  

Posteriormente, em virtude da importante conexão entre os ricos inerentes ao contrato 

de PPP e o regime de garantias previsto pela Lei 11.079/04 - em especial, o risco de 

inadimplência do Poder Concedente – é cardeal que sejam aqueles analisados 

pormenorizadamente para, então, seja estudado de forma aprofundada o regime assecuratório, 

inclusive no que tange à sua constitucionalidade, observando-se, sobretudo, os principais 

desafios e possíveis soluções para a estruturação de modelos eficazes de parceria.  
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1 CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E SUAS MODALIDADES 

1.1 Evolução histórica da concessão de serviço público no Brasil 

 

Como já citado a priori, com o declínio do liberalismo, o Estado passou a intervir 

tanto na esfera econômica quanto na social, surgindo a necessidade de lograr novas formas de 

gestão do serviço público. Com esse intuito, o Estado, inicialmente, passou a delegar, por 

meio de concessão, serviços públicos essenciais a particulares.  

A vantagem desse instituto para o Estado, no liberalismo, segundo Bilac Pinto (RDA 

32:3 apud Di Pietro,2014), era a de que, por meio dele, o Estado não precisaria inverter 

recursos do Tesouro para a execução de um determinado serviço público, já que esse seria 

transferido a particular, e, ainda, não correria riscos inerentes a qualquer exploração 

econômica. O aludido autor afirma, por outro lado, que “estas características originárias da 

concessão de serviço público foram, entretanto, sensivelmente alteradas, de começo pelas 

cláusulas de garantia de juros e mais tarde pela aplicação da teoria da imprevisão”.  

Com essas alterações, o Poder Público que até então parecia auferir apenas vantagens 

com o contrato de concessão passou a ter que participar das perdas da exploração do serviço 

público delegado. Diante dessa modificação desvantajosa para a Administração Pública, o 

instituto da concessão passou a declinar.  

A partir de tal declínio, houve, no Brasil, o surgimento das sociedades de economia 

mista e empresas públicas, ou seja, estatais, como forma de descentralização dos serviços 

públicos, havendo, nesse caso, delegação legal de serviços do Poder Público para pessoas 

integrantes da própria Administração.  

Posteriormente, a partir dos anos 1970 e, especialmente, na década seguinte, com a 

economia mundial enfrentando uma intensa crise e com o Estado demonstrando ineficiência 

na execução de muitos serviços públicos, aquele buscou novamente descentralizar a prestação 

de serviços, tendo voltado a se utilizar da concessão, mas não para delegar o serviço ao setor 

privado, mas a empresas estatais. Dentre esses serviços, estão, por exemplo, as 

telecomunicações e os transportes. 

Com esse novo processo, pode-se dizer que houve uma subdivisão do instituto da 

descentralização: a delegação negocial, quando a execução do serviço público é transferida a 

particular e a delegação legal, quando o Poder Público confere à pessoa integrante da própria 

Administração Pública a execução de determinado serviço, obviamente de interesse coletivo.  
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Hodiernamente, a concessão de serviço público é procedimento comum da 

Administração Pública, seja aquela sob modalidade negocial ou legal. Isso porque o Estado 

assumiu a figura de fiscalizador e regulador, acreditando, em razão de questões econômicas, 

fiscais e qualitativas, que, em concedendo serviços públicos a terceiros, a sociedade como um 

todo se beneficia.  

1.2 Conceito de concessão de serviço público comum  

A doutrina é uníssona em afirmar que a concessão de serviço público, seja ela simples 

ou especial, consiste em um contrato administrativo por meio do qual a Administração 

Pública concede ao particular a execução de um serviço público, de interesse coletivo. Sobre 

tal instituto, José dos Santos Carvalho Filho
1
 assevera: 

 

Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração 

Pública transfere à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas a execução de certa 

atividade de interesse coletivo, remunerada através do sistema de tarifas pagas pelos 

usuários. Nessa relação jurídica, a Administração Pública é denominada de 

concedente, e, o executor do serviço, de concessionário. 

 

A Lei 8.987/95 trata da concessão de serviço público comum afirmando em seu art. 1º 

que tanto as concessões quanto as permissões reger-se-ão pelas normas atinentes àquela lei, 

bem como, precipuamente, ao art. 175, da Constituição Federal.  

Nesse ínterim, importante transcrever a aludida norma constitucional:  

Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos. 

Parágrafo único - A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 

caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado.  

Como destaca o texto da Carta Magna, tanto a concessão quanto a permissão de 

serviço público ocorrerão sempre por meio de licitação. Isso porque deve haver respeito ao 

aos princípios básicos da Administração Pública, como a moralidade e a igualdade, vez que 

todos os concorrentes devem ter as mesmas condições no procedimento licitatório, não sendo 

                                                           
1
CARVALHO FILHO, José dos Santos, 2012, p.367 
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permitido que o Estado exerça poder de escolha sobre quem realizará determinado serviço 

público.  

 Dessa maneira, entende-se que os contratos de concessão estão previstos não só no art. 

175 da Constituição Federal bem como em seu art. 37, XXI, tendo em vista que tal norma 

aduz que, ressalvados os casos especificados legalmente, todas as obras e serviços públicos 

devem ocorrer mediante licitação prévia, sob a modalidade da concorrência, consoante 

enunciado pelo art. 2º, II, da Lei 8.987/95.  

 A concessão não está presente somente nos supramencionados dispositivos 

constitucionais, sendo objeto de competência da União, dos Estados e dos Municípios, como 

prevêem, respectivamente, os artigos. 21, XI e XII, 25,§2º e 30, V, da Constituição Federal.  

 Maria Sylvia Zanella di Pietro
2
, por sua vez, conceitua concessão de serviço público, 

ressaltando ser tal modalidade de contrato administrativo diferente das parcerias público-

privadas. Nesse sentido, entende a mencionada autora: 

Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração 

Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em 

seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe a remuneração mediante 

tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do 

serviço. Esse é o conceito aplicável às concessões disciplinadas pela Lei nº 8.987 e 

que poderá ser alterado em relação às parcerias público-privadas, porque, nesse 

caso, a remuneração por tarifa tende a deixar de ser a forma principal ou única de 

remuneração das empresas concessionárias. 

Ressalte-se que, como assevera a autora, a Administração Pública apenas confere a 

outrem a execução do serviço público, continuando, contudo, a ser titular de tal serviço. Por 

tal motivo, pode-se dizer que o contrato mediante o qual ocorre a execução do serviço contém 

cláusulas exorbitantes, na medida em que o Poder Público, concedente, com base no interesse 

coletivo, pode alterar cláusulas contratuais regulamentares ou rescindir o contrato.  

No tocante à natureza jurídica da concessão de serviço público, não há unanimidade 

no posicionamento doutrinário, predominando, no entanto, o entendimento de que consiste em 

um contrato administrativo, o qual apresenta determinadas peculiaridades, com relação aos 

demais negócios jurídicos.  

Em sendo, pois, considerada como contrato administrativo, a concessão de serviço 

público submete-se, essencialmente, a regime de direito público, estando prevista na Lei nº 

                                                           
2
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 2014, p.306 



5 
 

 
 

8.987/95. Todavia, subsidiariamente, admite-se a incidência de normas de direito privado, em 

virtude de essa ramificação jurídica disciplinar os contratos em geral.  

Além disso, em função de o objeto de concessão ser o serviço público, isto é, já que há 

diretamente interesse público envolvendo a relação entre o Poder Público e o particular, pode-

se aduzir que tal instituto possui, de fato, a natureza jurídica de contrato administrativo. Não 

pode, portanto, ser considerado objeto de concessão mera atividade econômica.  

Para uma melhor compreensão didática, José dos Santos Carvalho Filho (2012:371) 

utiliza o exemplo do ajuste celebrado entre a Agência Nacional do Petróleo e empresas 

privadas, denominado como contrato de concessão pela Lei nº 9.478/97, erroneamente, 

considerando que tal ajuste regula apenas atividades de exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo e gás natural, todas essas de cunho privado, de caráter empresarial, não 

constituindo serviço público. 

1.3 Concessão de serviço público especial: as Parcerias Público-Privadas 

1.3.1 Aspectos Gerais sobre as PPPS 

Embora no Brasil o instituto das Parcerias Público-Privadas seja considerado 

historicamente recente, suas origens remetem ao liberalismo cujas bases foram construídas na 

Revolução Francesa, de 1789, tendo a ideia de Estado Liberal sido aprimorada ao longo das 

décadas seguintes. Como se sabe, tal modelo propugnava a ideia de um Estado Mínimo que 

apenas interviesse em questões essenciais para a sociedade, não se enquadrando em tais 

questões a economia, sendo essa regulada apenas pelos particulares. 

 Contudo, a partir do século XIX, esse modelo demonstrou ser ineficiente do ponto de 

vista econômico, uma vez que com a ausência de intervenção estatal, as grandes empresas 

dominaram o mercado impedindo o desenvolvimento de pequenos empresários e, 

consequentemente, um maior dinamismo econômico. Ademais, os efeitos danosos desse 

intervencionismo estatal mínimo alcançaram a esfera social, à medida que esse novo sistema 

deflagrou uma profunda concentração de riquezas na classe dos detentores do capital. 

 Diante do insucesso desse modelo estatal, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a 

concepção do “Welfare State”, a qual defendia, com base na teoria da social-democracia, a 

participação do Estado tanto na economia quanto no âmbito social, a fim de assegurar à 

população a concretização de seus direitos.  
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 É cediço que esse novo paradigma estatal surgiu em contraposição ao anterior modelo 

de Estado. Todavia, nenhum dos dois foi capaz de fomentar a economia e, simultaneamente, 

garantir o cumprimento dos direitos da população de forma satisfatória. Isso porque o Estado 

passou a atuar em todas as esferas, econômica, social e política, gerando, dessa maneira, 

ineficiência em suas atividades. O Estado tornou-se incapaz de realizar os serviços públicos 

indispensáveis à manutenção da vida social, o que, fatalmente, provocou a necessidade de se 

pensar em uma forma alternativa de organização estatal.  

 Dessa forma, surgiu, então, a ideia de um Estado Democrático de Direito cuja máxima 

era o alcance de dignidade e igualdade para toda a sociedade. Entendeu-se, nesse período, que 

o Estado deveria agir subsidiariamente no tocante à economia, permitindo, pois, que os 

particulares participassem, também, da economia, sob o fundamento da livre iniciativa. Por 

outro lado, não é possível aduzir que se trata de um Estado Mínimo, uma vez que deve o 

Estado controlar e fiscalizar as atividades econômicas realizadas pelo setor privado.  

 Foi esse contexto de maior liberdade para atuação dos particulares na economia que 

permitiu, inicialmente, o crescimento das privatizações ao redor do mundo e, posteriormente, 

a associação entre o poder público e o setor privado, com o escopo de estimular o 

desenvolvimento econômico e maiores investimentos em projetos de longo prazo. Frise-se, no 

entanto, que privatização e parceria público-privada não são sinônimos. Os dois diferem na 

medida em que, no primeiro, há a venda de uma determinada empresa para a iniciativa 

privada enquanto, no segundo instituto, o que existe é um contrato entre a Administração 

Pública e o particular, no qual a esse é concedida a realização de um serviço público.  

 A Inglaterra foi pioneira no desenvolvimento do modelo de parcerias público-

privadas, por meio de um instrumento chamado de “Private Finance Initiative” (Iniciativa 

para o Investimento Privado). Esse padrão de associação entre o público e o privado surgiu na 

década de 1990, com a finalidade de aumentar investimento nas áreas sociais, como a saúde, 

e, diante de seu sucesso, em pouco mais de 10 anos, o governo britânico assinou mais de 500 

projetos de PFI, somando bilhões de investimentos. Como afirmado supra, o projeto teve 

início para suprir demandas sociais, mas passou, ao longo dos anos, a incidir, também, sobre a 

área dos transportes, o que culminou na manutenção do metrô de Londres, considerada uma 

das maiores parcerias público-privadas do mundo.  
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 Os contratos de PFI são avaliados e regulamentados pelo National Audit Office 

(NAO), órgão semelhante ao Tribunal de Contas da União, no Brasil, tendo, ainda, o governo 

britânico criado diversos outros órgãos para auxílio na efetivação dos mencionados contratos. 

A implementação do modelo de parceria público-privada na Inglaterra teve resultados 

altamente satisfatórios, representando mais de 15% de investimentos do setor público. 

Levando-se em consideração esses índices positivos, as parcerias público-privadas 

passaram a ser adotadas em diversos países como Irlanda, Japão, Coréia do Sul, Austrália, 

dentre outros, tendo sido esse modelo positivado no Brasil, como se sabe, apenas com o 

advento da Lei 11.079/04. 

A título de curiosidade, insta registrar que o Consórcio Datacenter, formado pelo 

Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal, assinou o primeiro contrato de parceria 

público-privada em âmbito federal, no ano de 2010, na modalidade de concessão 

administrativa, para a disponibilização e o gerenciamento de um Complexo Datacenter de alto 

padrão, em regime de "co-location" por 15 anos, em Brasília, conforme dado do Ministério do 

Planejamento
3
.  

Desde o ano de promulgação da aludida lei até 2011, apenas sete estados brasileiros 

haviam celebrado contratos de parceria público-privada, seja de concessão patrocinada ou de 

concessão administrativa. Entre os dezessete contratos de PPP já firmados até julho de 2011, 

há a predominância da segunda espécie, como se pode verificar por meio do gráfico
4
 abaixo: 

 

                              Figura 1 - Distribuição das PPPs pelos estados 

                                                           
3
 Informação disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/ministerio.asp?index=114&ler=s1108>   

4
Gráfico obtido do site <www.pppbrasil.com.br> Ressalte-se que os dados publicados nesse site restringem-se a 

julho de 2011, quando foi publicada a pesquisa. 

http://www.planejamento.gov.br/ministerio.asp?index=114&ler=s1108
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Minas Gerais, como se pode inferir, é o estado que mais celebrou contratos de PPP nos 

últimos anos, tendo sido o setor de construção ou reforma de estádios de futebol o que mais 

recebeu investimentos, em função da Copa do Mundo que ocorreu no ano de 2014 no Brasil. 

No entanto, outras áreas como o sistema prisional e de reforma de hospitais, por exemplo, 

também foram objeto de contratos de parcerias público-privadas estaduais.  

Entre o período de 2011 a 2014, não abrangido pelo gráfico, há dados de que apenas 

em 2013 foram celebrados onze contratos de PPP estaduais. Dentre eles, podem-se citar 

alguns: o sistema de esgotamento sanitário da Região Metropolitana do Recife e do Município 

de Goiana, em Pernambuco; o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro e a linha 6 do metrô de 

São Paulo. No ano de 2014, no Distrito Federal, foi celebrado contrato cujo objeto é a 

implantação do Centro de Gestão Integrada.  

Até o ano de 2012, havia dezoito contratos de PPP firmados no Brasil. Hoje, em 2014, 

esse número aumentou para 30, em nível estadual. Exsurge, portanto, a conclusão de que os 

estados brasileiros têm compreendido os benefícios que podem ser experimentados por meio 

da implantação de parcerias público-privadas.  

1.3.2 Conceito e natureza jurídica 

As Parcerias Público-Privadas, também denominadas concessão de serviço público 

especial, por alguns autores como José dos Santos Carvalho Filho, foram instituídas pela Lei 

nº 11.079/04, alterada pela Lei nº 11.409/11, e pela Medida Provisória nº 575, de agosto de 

2012, a qual, posteriormente, se converteu na Lei nº 12.766/12.  

 A lei 11.079/04 não conceitua, de forma plena, as Parcerias Público-Privadas, 

restringindo-se, em seu art. 2º, a aduzir que “Parceria Público-Privada é o contrato 

administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa”. Nos parágrafos 

do referido dispositivo, faz-se uma diferenciação entre as modalidades das PPPs, as quais 

serão detalhadamente abordadas ao longo do próximo capítulo deste trabalho.  

 Maria Sylvia Zanella di Pietro
5
 aprofunda-se na conceituação de Parceria Público-

Privada, englobando as duas modalidades em uma única noção: 

Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que tem por 

objeto (a) a execução de serviço público, precedida ou não de obra pública, 

remunerada mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária do 

                                                           
5
DI PIETRO,Maria Sylvia Zanella.2014, p. 319 
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parceiro público, ou (b) a prestação de serviço de que a Administração Pública seja a 

usuária direta ou indireta, com ou sem execução de obra e fornecimento e instalação 

de bens, mediante contraprestação do parceiro público. 

Percebe-se, com essa noção, que a principal distinção entre concessão de serviço 

público comum e especial é a contraprestação monetária do parceiro público ao parceiro 

privado, que não ocorre na primeira modalidade. Nesta, o Poder Público apenas transfere a 

terceiro, seja ele particular ou integrante da própria Administração, como já foi visto, a 

execução de um determinado serviço público, sendo o particular remunerado exclusivamente 

mediante tarifas pagas pelos usuários.  

Pode-se citar como exemplo a Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente 

denominada Ponte Rio – Niterói, a primeira concessão rodoviária do país, que, por meio de 

procedimento licitatório, atualmente encontra-se sob administração da CCR Ponte. Esta, por 

sua vez, é remunerada mediante pagamento de pedágios pelos usuários.   

Já na concessão de serviço público especial, há, além da tarifa paga pelo usuário, há 

uma contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao privado. Isso porque o 

particular não apenas administra o serviço público, seja esse precedido ou não de obra 

pública, mas compartilha com a Administração os riscos de altos investimentos em um 

contrato de longo prazo, que possui duração de 5 a 35 anos.  

Como modelo desse tipo de concessão, pode-se citar a Operação Urbana Consorciada 

Porto Maravilha, na cidade do Rio de Janeiro, a qual busca promover a revitalização urbana 

da região portuária daquele município, bem como seu desenvolvimento econômico-social, por 

meio de uma parceria entre os governos municipal e estadual e o setor privado, mais 

precisamente o consórcio formado pelas empresas Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia. Tal 

projeto é, hoje em dia, a maior parceria público-privada do Brasil.  

Destarte, compreende-se que o contrato administrativo de PPP engloba diversos riscos 

e altos investimentos por parte do parceiro privado, o que obriga o Poder Público a lhe 

oferecer garantias de que a concessão de determinado serviço público será economicamente 

frutífera.  Dentre essas garantias, está a contraprestação pecuniária.  

José dos Santos Carvalho Filho (2012:424) possui uma concepção de concessão 

especial de serviço público que compila os principais aspectos da PPP. O autor assevera tal 

instituto pode ser conceituado como: 
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O acordo firmado entre a Administração Pública e pessoa do setor privado com o 

objetivo de implantação ou gestão de serviços públicos, com eventual execução de 

obras ou fornecimento de bens, mediante financiamento do contratado, 

contraprestação pecuniária do Poder Público e compartilhamento dos riscos e dos 

ganhos entre os pactuantes.  

O conceito transcrito, como fora observado nos parágrafos anteriores, elenca as três 

principais características desse instituto que não são verificadas nos demais contratos 

administrativos, quais sejam: pacto entre a Administração Pública e o setor privado na 

execução de obra ou serviço públicos; a contraprestação de cunho monetário pelo parceiro 

público ao privado e o compartilhamento de riscos e benefícios entre os mencionados 

parceiros, o que os torna solidariamente responsáveis pela concretização do serviço público de 

forma eficaz para a coletividade.  

Assim como na concessão comum, a natureza jurídica das parcerias público-privadas 

é, também, a de contrato administrativo, tal qual enuncia a própria lei 11.079/04. Contudo, 

ressalte-se que esta lei limita-se a falar em concessão, não se olvidando, todavia, que, 

conforme explicado anteriormente, trata-se da concessão especial de serviço público, não do 

tipo de concessão previsto na lei 8.987/95.  

Outrossim, importante salientar que a lei 11.079/04 instituiu normas gerais de licitação 

e de contratação por meio de parceria público-privada, no âmbito não só da União, a despeito 

de ser uma lei federal, mas também dos Estados, Distrito Federal e Municípios. A abordagem 

desse tema por uma lei federal justifica-se pelo art. 22, XXVII, da Constituição Federal de 

1988, segundo o qual é atribuída à União competência legislativa para editar normas gerais 

sobre licitação e contratação, em todas suas modalidades, com incidência sobre todos os entes 

da federação.  

Tal dispositivo constitucional destaca, por fim, que deve haver obediência ao art. 37, 

XXI, o qual trata da obrigação licitação para a ocorrência de contratos administrativos e dos 

princípios que devem reger tal procedimento.   

Além de um panorama jurídico, deve-se compreender o instituto das Parcerias 

Público-Privadas, sobretudo, sob o ponto de vista econômico. Tal modelo de contrato 

administrativo vem sendo empregado em diversos países como Inglaterra, Portugal e Irlanda, 

em função da escassez de recursos financeiros e pela eficiência da gestão do setor privado. A 

experiência bem sucedida desse instituto na Inglaterra serviu de modelo para demais países 



11 
 

 
 

que enfrentavam a problemática de ter poucos recursos e, simultaneamente, necessidade de 

maximizar a eficiência de seus serviços públicos.  

Outro aspecto relevante acerca das PPPs é a possibilidade de maiores investimentos 

em infra-estrutura que, por sua vez, geram maior eficácia na disponibilidade de serviços à 

população, razão pela qual tal modalidade de delegação de serviços públicos vem crescendo 

cada vez mais no país, bem como no cenário mundial.  

Segundo Marçal Justen Filho, os problemas de infra-estrutura não foram os únicos 

responsáveis pelo surgimento das Parcerias Público-Privadas no Brasil, havendo, para ele, 

dois pontos fundamentais para que aquele instituto recebesse cada vez mais estímulo no 

cenário econômico:  

Há dois pontos fundamentais que permitem compreender a existência das PPPs. O 

primeiro é a ausência de viabilidade socioeconômica de certos empreendimentos 

serem objeto de concessão comum. Isso porque o valor da tarifa seria tão elevado 

que a generalidade dos usuários seria excluída da fruição do serviço. Portanto, é 

necessário que o poder público contribua com parte ou a totalidade dos encargos. O 

segundo ponto é a incerteza e a insegurança jurídica. Como dito anteriormente, os 

contratos administrativos comuns e as concessões comuns não comportam uma 

garantia em favor do particular. A PPP brasileira prevê esse mecanismo, o que 

representa um incentivo ao investimento privado.
6
 

 

 Contudo, aquele jurista aduz, ainda, que há, também, desestímulos ao crescimento das 

Parcerias Público-Privadas, como, por exemplo, o preconceito social e a dificuldade da 

população de aceitar o setor privado lucrando com determinado serviço de caráter público, 

bem como a insolvência de grande parte dos entes estatais, no tocante à dívida pública, 

considerando que o contrato de Parceria Público-Privada produz dívida para a Administração 

Pública, já que esta se obriga a fornecer uma contraprestação pecuniária ao parceiro privado.  

 Entende-se, pois, que a figura das PPPs, embora tendo crescido nas últimas décadas, 

no cenário brasileiro, ainda precisa de algumas adequações de cunho econômico e, como 

visto, até mesmo social, para que se desenvolva de forma satisfatória e possa assegurar os 

ganhos previstos para ambos os parceiros. Outro fator importante para que se amplie o 

número de PPPs no Brasil é o entendimento de que, nesse tipo de contrato, a Administração e 

o particular estão associados, não sendo possível inferiorizá-lo, na relação jurídica, em prol do 

Poder Público. 

                                                           
6
Trecho da entrevista realizada pelo advogado Marçal Justen Filho, especializado em Direito Administrativo, 

para a Revista Consultor Jurídico, em 3 de agosto de 2014, presente no site <http://www.conjur.com.br/2014-

ago-03/entrevista-marcal-justen-especialista-direito-administrativo> 
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1.3.3 Espécies de Parcerias Público-Privadas 

  Os contratos de concessão especial de serviço público subdividem-se em concessão 

patrocinada e concessão administrativa. Tais institutos, embora pertencentes a uma mesma 

categoria, a das parcerias público-privadas, tendo, assim, algumas semelhanças, possuem, 

também, profundas diferenças, como será visto a seguir: 

a) Concessão patrocinada: 

 A primeira modalidade caracteriza-se pelo duplo recebimento de recursos pelo 

parceiro privado: um decorrente do pagamento de tarifas pelos usuários do serviço e outra 

proveniente da contraprestação pecuniária da Administração Pública, consoante art. 2º, §1º, 

da Lei 11.079/04. As concessões patrocinadas estão sujeitas, como menciona o referido 

dispositivo legal, à lei 8.987/95, o que as torna, conceitualmente, semelhantes às concessões 

comuns de serviço público, havendo apenas algumas diferenças, dentre elas no tocante à 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao privado.  

 No entanto, há outras distinções entre a concessão patrocinada e a concessão comum 

de serviço público. Além da contraprestação pecuniária, na primeira, verifica-se a exigência 

de constituição de sociedade de propósitos específicos para implantação e gestão da parceria, 

conforme art. 9º da supracitada lei e, também, outras formas de garantia que devem ser 

prestadas pela Administração Pública ao particular (art. 8º). 

 Como já explicado anteriormente, na modalidade de concessão patrocinada, há 

compartilhamento de riscos e de ganhos econômicos entre os parceiros, positivados, 

respectivamente, no art. 4º, VI e art. 5º, IX, ambos da Lei 11.079/04. Deve-se mencionar, 

também, que, na concessão patrocinada, ao contrário da concessão de serviço público comum, 

há garantias que o Poder Público presta ao parceiro privado.  

 Ainda acerca das distinções entre os dois institutos, quanto ao regime jurídico da 

concessão patrocinada, insta aduzir que sobre esta há normas específicas quanto à licitação, 

consoante art. 10 a 13 da Lei 11.079/04, havendo, contudo, derrogação parcial de normas das 

Leis nº 8.987/95 e 8.666/93. Isso porque o procedimento licitatório, previsto pela Lei 

8.666/93, como já ressaltado, é imprescindível para a ocorrência da concessão de serviço 

público. 
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 Ademais, na concessão patrocinada, há a possibilidade de aplicação de penalidades à 

Administração Pública caso haja inadimplemento contratual, conforme art. 5º, II, da Lei 

11.079/04, o que é, de fato, uma garantia ao parceiro privado de que haverá comprometimento 

por parte do Poder Público em um contrato de longo prazo, o qual traz vários riscos para 

ambos. 

 No tocante à questão do prazo, a supracitada lei brevemente trata do assunto. Em seu 

art. 5º, I, a Lei 11.079/04 afirma que o prazo mínimo do contrato de concessão de serviço 

público especial é de 5 (cinco) anos e o máximo, de 35 (trinta e cinco) anos. Como se pode 

perceber, trata-se de um contrato de longa duração, o que implica a necessidade de um 

sistema de garantias para que a parceria funcione efetivamente, o que será abordado de forma 

detalhada ao longo do presente estudo.  

 Quanto às despesas da Administração Pública, os artigos 22 e 28 da Lei 11.079/04 

afirmam que há um limite existente para a contratação de parcerias público-privadas, o que 

não ocorre com na concessão de serviço público comum. Vejamos: 

Art. 22.A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma 

das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 

contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita 

corrente líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 

(dez) anos subseqüentes, não excedam a 1% (um por cento) da receita corrente 

líquida projetada para os respectivos exercícios. 

Art. 28.  A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter 

continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver 

excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do 

exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos 

subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida projetada 

para os respectivos exercícios. (Redação dada pela Lei nº 12.766, de 2012) 

 Por fim, impende destacar mais uma distinção entre as modalidades comum e 

patrocinada de concessão de serviço público: é vedada a utilização da concessão patrocinada 

quando o valor do contrato for inferior a R$ 20.000.000, 00 (vinte milhões de reais), de 

acordo com o art. 2º, §4º, I, da Lei 11.079/04. Tal restrição não ocorre na concessão de 

serviço público comum. 

 Como afirmado anteriormente, a remuneração do parceiro privado compreende a tarifa 

cobrada dos usuários e a contraprestação pecuniária recebida da Administração Pública, 

consoante art. 2º, §1º, da Lei 11.079/04. Todavia, como o referido dispositivo legal equipara a 

concessão patrocinada à concessão de serviços públicos ou de obras, presente na Lei 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12766.htm#art1
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8.987/95, e como expressamente assevera o art. 3º, §1º, da Lei das Parcerias Público-Privadas, 

já que se aplica às concessões patrocinadas subsidiariamente o disposto na Lei 8.987/95, 

pode-se concluir que a remuneração pode abranger, além da tarifa cobrada dos usuários e da 

contraprestação monetária do Poder Público, receitas alternativas, complementares, acessórias 

ou de projetos associais, com o objetivo de favorecer a modicidade das tarifas, conforme 

previsto no art. 11, da Lei 8.987/95.  

 Importante sinalizar, também, quanto à remuneração conferida ao parceiro privado, 

que, embora o art. 2º, §1º, da Lei 11.079/04 fale em contraprestação pecuniária do parceiro 

público, esta pode assumir todas as formas previstas no art. 6º daquela lei, como, por 

exemplo, a ordem bancária, a cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face 

da Administração Pública, dentre outros meios previstos em lei.  

 Um último ponto deve ser observado no tocante à concessão patrocinada: de acordo 

com o art. 7º, caput, e §1º, da Lei 11.079/04, a contraprestação do poder público apenas terá 

início quando o serviço, objeto do contrato, se tornar total ou parcialmente disponível.  

Dessa maneira, caso a prestação do serviço dependa de prévia execução de obra 

pública e do fornecimento ou instalação de bens, por exemplo, o parceiro privado deverá 

cumprir tais condições às suas próprias custas, tendo em vista que, naturalmente, a tarifa paga 

pelo usuário ainda não poderá ser cobrada. O que pode, no entanto, ocorrer é que, mesmo 

antes de iniciar a prestação do serviço, o parceiro privado receba as receitas previstas no art. 

11, da Lei 8.987/95, como já foi abordado, desde que não constituam encargos à 

Administração Pública.  

b) Concessão administrativa 

A segunda modalidade de concessão de serviço público especial é a denominada 

concessão administrativa. De acordo com o art. 2º,§2º, da Lei 11.079/04, “concessão 

administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a 

usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução da obra ou fornecimento e instalação 

de bens”.  

Tal conceito é, contudo, lacunoso. Como bem observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

(2014:323), é necessário que se complemente a compreensão sobre tal instituto com a análise 
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de outros dispositivos legais. Nesse sentido, imperioso transcrever o art. 3º, caput, da 

supramencionada legislação: 

“Art. 3
o
 As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes 

adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei n
o
 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei n
o
 9.074, de 7 de julho de 1995. 

(Regulamento)”.   

 Por meio da análise do conceito de concessão administrativa previsto em lei, surge 

uma essencial distinção entre tal instituto e a figura da concessão patrocinada. Ao contrário 

desta, a concessão administrativa tem como objeto a prestação de um serviço público, o que 

leva alguns estudiosos a crerem em uma aproximação conceitual com o contrato de 

empreitada, enquanto na concessão patrocinada o objeto é a execução de um serviço público.  

 Isso significa que, na concessão patrocinada, o concessionário assume a gestão e a 

execução material do serviço público. Por outro lado, na concessão administrativa, o 

concessionário assume apenas a execução material de uma atividade prestada ao Poder 

Público, tal qual ocorre na empreitada, continuando aquele a ser detentor da gestão do serviço.  

 Ressalte-se que, na concessão administrativa, a remuneração do parceiro privado, 

diferentemente do que ocorre na concessão patrocinada, é composta apenas pela 

contraprestação pecuniária proveniente da Administração Pública; não há, pois, tarifa cobrada 

do usuário. Dessa maneira, torna-se extremamente relevante para o sucesso desse instituto que 

sejam oferecidas, por parte do Poder Público, ao particular, garantias de que seu investimento 

na prestação de determinado serviço público lhe trará retorno econômico.  

1.3.4 Objetivos das parcerias público-privadas 

 O contexto político-econômico que ensejou o surgimento, no Brasil, das parcerias 

público-privadas era o de investimentos insuficientes em infra-estrutura, em decorrência dos 

escassos recursos governamentais, para financiamento de serviços que necessitam de 

financiamento externo, não podendo subsistir apenas com recursos próprios. Tais serviços 

sofreram uma crescente demanda, principalmente a partir da década de 90, o que gerou uma 

imperiosa necessidade de se pensar uma alternativa mais atraente à iniciativa privada.  

 A Lei 8.987/95, até então a única que tratava sobre o tema das concessões de serviço 

público, não atraíam o setor privado para a hipótese de investir em serviços de ordem pública. 

Isso porque, embora a mencionada legislação previsse outras fontes de receita para o 

concessionário além da tarifa paga pelo usuário, não se falava expressamente de uma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art27
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contraprestação pecuniária paga pela Administração Pública. Ademais, não era previsto por 

aquela lei um sistema de garantias que trouxesse segurança e proteção ao particular no caso de 

inadimplemento do Poder Concedente. Tal regime de garantias visa, portanto, sob o ponto de 

vista jurídico, conferir estabilidade no tocante ao modo e ao tempo de execução a um contrato 

do qual façam parte a Administração Pública e o particular. 

 Nesse ínterim, surgiram, por meio da Lei 11.079/04, as concessões de serviço público 

especial, como uma tentativa de pôr fim à dicotomia “privado/público” e dar início a uma 

associação entre as duas esferas. A parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada seria 

importante na medida em que poderiam repartir os investimentos em infra-estrutura, tendo 

ambos ganhos econômicos consideráveis e sendo respeitadas as limitações de cada um – a do 

Estado devido à escassez de recursos e a do particular em virtude de apenas as tarifas pagas 

pelos usuários não serem capazes de cobrir custos e garantir lucros.  

 Todavia, não apenas a necessidade de majoração de investimentos no setor de infra-

estrutura impulsionou o desenvolvimento das parcerias público-privadas; do contrário, apenas 

o instituto da concessão de serviços públicos comum seria capaz de cumprir tal função. O 

principal objetivo das parcerias público-privadas é, pois, aumentar o interesse do particular 

em executar ou prestar determinado serviço público, oferecendo a ele garantias de que haverá 

lucratividade nesse tipo de concessão, o que não ocorre nos contratos administrativos comuns.  

 Nesse sentido, compreende-se que os objetivos das parcerias público-privadas são, em 

suma: maximizar os investimentos em infra-estrutura nos serviços públicos, imprimindo a 

eles maior qualidade e melhor gestão; criar um sistema de garantias que possa atrair a 

iniciativa privada a investir em serviços cujos contratos são de longa duração e, por esse 

motivo, geram grandes riscos e assegurar o cumprimento de serviços que o Estado, sozinho, 

não vinha desempenhando de forma satisfatória ao longo dos anos, o que prejudicava a 

concretização do princípio da eficiência, presente no art. 37, caput, da Constituição Federal.  

 Além da eficiência geral que se pretende alcançar, as parcerias público-privadas 

objetivam, também, a eficiência financeira., o denominado Value for Money, que consiste na 

relação entre os custos globais tomados durante todo o tempo do projeto e os benefícios 

socioeconômicos dele provenientes, em comparação com o Public Sector Comparator (PSC), 

o qual é uma ferramenta usada pelos governos para testar se um investimento privado ou uma 
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parceria público-privada trariam um melhor Value for Money para a execução de um 

determinado serviço público.  

1.3.5 Diretrizes e princípios traçados pela Lei 11.079/2004 

 A celebração do contrato de parceria público-privada, como já foi abordado, revela a 

intenção da Administração Pública em se associar ao parceiro privado, a fim de que seja 

executado ou apenas que seja prestado determinado serviço público por parte do particular, 

nos termos definidos no edital.  

 Quanto às diretrizes e princípios expressos, previstos pela Lei 11.079/04, não há como 

deixar de citar o art. 4º daquele diploma legal: 

Art. 4
o
 Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes 

diretrizes: 

  I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da 

sociedade; 

  II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes 

privados incumbidos da sua execução; 

  III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do 

poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado; 

 IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 

 V – transparência dos procedimentos e das decisões; 

 VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 

 VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de 

parceria. 

No contrato de PPP, estabelece-se uma relação obrigacional peculiar: ao contrário do 

que até então ocorria, uma verdadeira bipartição entre setores privado e público, tais esferas 

passam a se associar, o que minimiza os efeitos do princípio da supremacia do interesse 

público.  

Minimiza porque, neste contrato, particular e Administração Pública encontram-se 

equiparados, no sentido de os dois possuírem obrigações e responsabilidade com relação ao 

outro e congregarem forças para a execução de um mesmo objetivo, qual seja a execução do 

serviço público. Nessa relação entre particular e setor público, pode-se dizer, ainda, que o 

primeiro não está em desvantagem em relação ao Poder Público, tendo, inclusive este, como 

será visto detalhadamente ao longo do presente estudo, que oferecer garantias ao parceiro 

privado para resguardá-lo de casos como, por exemplo, o inadimplemento por parte do 

parceiro público.  

Por outro lado, o princípio da supremacia do interesse público é mantido sob a ideia de 

preservação do interesse coletivo, de realização e execução de serviço que garanta à 
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população eficácia e melhores condições de vida. Portanto, no âmbito das parcerias público-

privadas, tal princípio possui um caráter dúplice.  

A Lei 11.079/04, antes de tudo, assevera, no art. 5º, que as cláusulas do contrato de 

PPP atenderão ao disposto na Lei 8.987/95, no que couber, prevendo, ainda, certas 

características que são peculiares à concessão de serviço público especial. Assim, imperioso 

analisar o contrato de PPP, trazendo seus elementos principais. Primeiramente, o mencionado 

dispositivo legal, em seu inciso I, determina que a duração do contrato não poderá ser inferior 

a cinco anos nem superior a trinta e cinco anos.  

Acerca do prazo de vigência do contrato de PPP, Fernão Justen de Oliveira (2007:185)  

aduz:  

“Aponte-se que o longo prazo de contratação não consiste em benefício exclusivo 

para o parceiro privado, que obterá a prerrogativa de exploração exclusiva e por 

longo tempo do potencial econômico de um negócio. A vigência alongada do 

contrato de PPP serve especialmente para permitir ao parceiro público amortizar ao 

longo de muitos anos o investimento realizado antecipadamente pelo parceiro 

privado”. 

 

Ademais, há de se falar que, tanto a concessão patrocinada quanto a administrativa, 

prevêem a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, sob pena de 

haver a concessão comum, regida pela Lei 8.987/95. Esta responsabilidade pública de 

contraprestação monetária encontra-se estabelecida no art. 2º, §3º, da Lei 11.079/04. No 

entanto, na concessão patrocinada, observa-se que tal contraprestação possui caráter adicional 

em relação à tarifa cobrada do usuário, enquanto na concessão administrativa ela constitui 

forma única de remuneração do parceiro privado. 

O contrato de PPP prevê, também, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, o 

que não se encontra expressamente estabelecido na Lei 11.079/04, mas que diz respeito à 

repartição de riscos entre as partes envolvidas no contrato, inclusive os referentes a caso 

fortuito, força maior, álea econômica, dentre outros, e à forma de remuneração e de 

atualização dos valores contratuais, encontrados na referida legislação, respectivamente no 

art. 5º, III e IV.  

Não compartilham os parceiros público e privado apenas os riscos, mas também, os 

ganhos econômicos decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados 

pelo parceiro privado. Isso porque o poder público oferece uma série de garantias ao 

financiador do projeto, conforme previsto pelo art. 5º, §2º, da Lei 11.079/04, diminuindo, 
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dessa maneira, os riscos do empreendimento e possibilitando ao parceiro privado maiores 

ganhos econômicos que, por sua vez, devem ser compartilhados com o poder público.  

É característica também desse contrato o financiamento por terceiros, referido em 

alguns artigos da Lei 11.079/04, como o 5º, §2º; 18,§2º e 24. O último prevê, por exemplo, 

que o Conselho Monetário Nacional estabelecerá diretrizes para a concessão de crédito 

destinado ao financiamento de contratos de PPP, como afirmado no parágrafo anterior.  

Mais uma característica inerente aos contratos de parceria púbico-privada é a 

existência de um sistema de garantias. Embora seja necessário abordar rapidamente tal regime 

no presente momento, é importante frisar que aquele será aprofundado quanto ao seu 

funcionamento e suas diretrizes ao longo do trabalho. São previstos três tipos de garantias, 

segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro (2014:327): a) as garantias de execução de contrato, 

prestadas pelo parceiro privado ao público, as mesmas previstas na lei de licitações, 8.666/93, 

para os contratos administrativos em geral (art. 56, §1º, Lei 8.666/93); b) a garantia de 

cumprimento das obrigações pecuniárias por parte do parceiro público perante o privado, 

prevista no art. 8º, da Lei 11.079/04 e c) a contragarantia prestada pelo parceiro público à 

entidade financiadora do projeto, consoante previsão do art. 5º, §2º, da Lei 11.079/04.  

O art. 9º da Lei 11.079/04 estipula que, antes da celebração do contrato, é necessário 

que se constitua uma sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o 

objeto da parceria público-privada. Importante salientar que a SPE possui caráter obrigatório, 

independentemente de o licitante vencedor ser ou não um consórcio.  

De acordo com o art. 9º, §1º, a transferência do controle da sociedade de propósito 

específico estará condicionada à autorização expressa da Administração Pública, nos termos 

do edital e do contrato, observado o disposto no art. 27, parágrafo único, da Lei 8.987/95.  

Além disso, esse dispositivo legal aduz que a SPE poderá assumir a forma de 

companhia aberta, com valores mobiliários admitidos e negociação no mercado, devendo 

obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações 

financeiras padronizadas.  

Como já afirmado anteriormente, a contratação de parceria público-privada enseja a 

obrigatoriedade de procedimento licitatório, segundo o art. 10 da Lei 11.079/04, na 

modalidade da concorrência, o que resulta na necessidade de observância de determinadas 
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formalidades, consoante afirma Maria Sylvia Zanella di Pietro (2014:329), quais sejam: a) 

autorização pela autoridade competente, devidamente motivada, com a demonstração de 

conveniência e oportunidade da contratação; b) demonstração de cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a qual será discutida 

posteriormente; c) submissão da minuta do edital e do contrato à consulta pública, em 

obediência ao princípio da publicidade e d) licença ambiental prévia ou diretrizes para o 

licenciamento ambiental, sempre que o objeto contratual exigir.  

Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), é imprescindível afirmar 

que as normas contidas nos contratos de parceria público-privada devem estar em 

consonância com a supracitada lei. Esta obrigatoriedade está prevista no art. 10, do incisos I, 

alíneas b e c, ao inciso V, da Lei 11.079/04, os quais, em suma, tratam das despesas utilizadas 

no decorrer do contrato, bem como dos limites e condições decorrentes da aplicação da 

referida lei complementar nas parcerias público-privadas. Nesse sentido, importante 

transcrever o aludido dispositivo legal: 

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na 

modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada 

a: 

I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que 

demonstre: 

 a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das 

razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada; 

 b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados 

fiscais previstas no Anexo referido no § 1o do art. 4o da Lei Complementar no 101, 

de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 

despesa; e 

 c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a 

observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da 

Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela 

Administração Pública relativas ao objeto do contrato; 

  II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios 

em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada; 

  III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela 

Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de 

diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; 

   IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, 

durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas 

pela Administração Pública; 

   V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o 

contrato será celebrado; 

 Depreende-se, mediante análise do supratranscrito artigo, que o legislador preocupou-

se em adequar o contrato de parceria público-privada não apenas ao procedimento licitatório, 
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mas também à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). O art. 1º, 

§1º, dessa lei assevera o seguinte: 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 

Constituição. 

(...) 

 § 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, 

em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 

geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada 

e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 

de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro (2014:331), a grande dificuldade de 

aplicar essa lei aos contratos de PPP reside no fato de que as exigências feitas por ela, como 

cumprimento de metas, equilíbrio de contas públicas, dentre outras, são periodicamente 

examinadas, devido ao Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

Orçamentária Anual.  

Torna-se, pois, complexa a aplicação dessa lei a um contrato cuja vigência varia entre 

5 e 35 anos, tendo em vista que, em virtude de a Lei 11.079/04 exigir a elaboração de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro (em obediência ao art. 16, da LC 101/2000), 

caso fosse constatado que a despesa não é compatível com o plano plurianual, com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias ou com a Lei Orçamentária Anual, o contrato de parceria teria que 

ser obrigatoriamente rescindido.  

É irrefutável que não há como nenhuma das normas presentes na Lei de 

Responsabilidade Fiscal serem cumpridas durante todo o prazo de vigência de um contrato de 

parceria público-privada, como assevera Di Pietro (2014:332), o que mostra ser louvável a 

iniciativa do legislador de tornar o projeto de PPP adequado às normas de gestão fiscal 

previstas naquela lei, não obstante sejam a Lei 11.079/04 e a LC 101/2000 incompatíveis.  

Ainda como característica dos contratos de PPP, é mister tratar sobre a imposição do 

limite de despesa, presente nos artigos 22 e 28, da Lei 11.074/09. O art. 22 refere-se às 

normas aplicáveis apenas à União, conforme se observa a seguir:  

Art. 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma 

das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 

contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita 

corrente líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 
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(dez) anos subseqüentes, não excedam a 1% (um por cento) da receita corrente 

líquida projetada para os respectivos exercícios. 

O art. 28, por sua vez, assevera que a União não poderá conceder garantia ou realizar 

transferência voluntária aos Estados, Municípios, bem como ao Distrito Federal, caso a soma 

das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto de parcerias já contratadas pelos 

referidos entes federativos tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida do 

exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos dez anos subsequentes 

excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. 

Por fim, quanto às principais características contratuais das PPPs, faz-se necessário 

tratar da questão das penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em 

caso de descumprimento de suas obrigações, consoante disposto no art. 5º, II, da Lei 

11.079/04.  Antes de tudo, importante destacar que tais penalidades devem ser aplicadas de 

forma proporcional ao ato de um dos parceiros que tenha sido atentatório às obrigações e 

responsabilidades assumidas.  

Nesse sentido, além de proporcional, a penalidade aplicada ao Poder Público apenas 

pode ocorrer mediante multa ressarcitória que indenize o contratado pelos prejuízos 

eventualmente gerados pelo poder concedente. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2014:328) 

aduz, quanto a essa questão, que é impossível a aplicação de qualquer outra penalidade à 

Administração, tendo em vista que a sanção alcançaria o próprio Estado, o qual detém com 

exclusividade o poder de sanção.  

1.3.5.1 Implantação e gestão do contrato de parceria 

 O capítulo IV da Lei 11.079/04 diz respeito à necessidade de constituição de sociedade 

de propósito específico antes da celebração do contrato de PPP, com a finalidade de implantar 

e gerir o objeto da parceria, devendo, além disso, obedecer a padrões de governança 

corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. Essa sociedade 

empresária, conforme o art. 9º, §2º daquela lei, pode assumir a forma de companhia aberta, 

com valores mobiliários negociáveis no mercado de capitais.  

 José dos Santos Carvalho Filho
7
 atenta, de forma coerente, para o fato de que a lei não 

foi clara quanto ao momento de constituição da SPE. O autor assevera que, aparentemente, a 

precedência ocorre antes do contrato apenas, não do procedimento licitatório. Desse modo, a 

                                                           
7
CARVALHO FILHO, José dos Santos. 2012, p. 435 
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pessoa jurídica que vencer o certame deve cumprir a obrigação pré-contratual e prevista em 

lei de constituir a sociedade de propósito específico, com respeito ao prazo que, por sua vez, 

deve ser imposto pelo edital de licitação.  

 De acordo com o §1º, do art. 9º, a transferência do controle dessa sociedade estará 

condicionada à autorização expressa  da Administração Púbica, nos termos dispostos no edital 

e nas cláusulas contratuais, obedecendo ao disposto no art. 27, parágrafo único, da Lei 

8.987/95. Como se sabe, essa lei é aplicada, no que couber, às parcerias público-privadas, 

embora sejam essas regidas pela Lei 11.079/04. 

 Por fim, depreende-se que a finalidade da exigência legal de constituição da sociedade 

de propósito específico é evitar a confusão patrimonial entre aquela sociedade e as empresas 

que integram o seu quadro societário, o que poderia ocorrer caso os ativos e as receitas 

relacionadas com os serviços objeto da parceria público-privada fossem utilizados em outros 

negócios das empresas sócias da SPE. 

 O art. 14 da Lei 11.079/04, por outro lado, aduz que será instituído, mediante Decreto, 

órgão gestor das parcerias público-privadas federais, sendo composto por indicação nominal 

de um representante titular e respectivo suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; do Ministério da Fazenda e da Casa Civil da Presidência da República. Esse órgão 

possui determinadas competências estabelecidas pelo referido dispositivo legal, quais sejam:  

Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-privadas 

federais, com competência para: (Vide Decreto nº 5.385, de 2005) 

 I – definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-        

privada; 

 II – disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos; 

    III – autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital; 

 IV – apreciar os relatórios de execução dos contratos. 

 

 Nesse sentido, foi criado, por meio do Decreto nº 5.385/05, alterado pelo Decreto nº 

6.037/07, o Comitê Gestor de Parceria Público-Privada (CGP), nos moldes do art. 14 da Lei 

11.079/04.  

 Por meio da leitura do art. 15 da Lei 11.079/04, é possível entender que o órgão 

federal de gestão é um excelente instrumento de fiscalização dos contratos de parceria 

público-privada. Isso porque compete aos Ministérios supramencionados e às Agências 

Reguladoras, em suas respectivas áreas de competência, submeter o edital ao órgão de gestão, 

o que revela ser tal órgão de extrema relevância para o andamento eficaz das PPPs.   
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1.3.5.2 Limitação à celebração de contratos de PPP 

 O art. 2º, §4º, da Lei 11.079/04 traz, em seus três incisos, as hipóteses de vedação de 

contratação de parceria público-privada, relacionadas, respectivamente, ao valor, ao tempo e 

ao objetivo: a) o montante do contrato inferior a R$20.000.000, 00 (vinte milhões de reais); b) 

o período da prestação de serviço inferior a cinco anos e c) o objeto único do contrato seja o 

fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de 

obra pública.  

 Pode-se aduzir que os 20 milhões de reais são a quantia de investimento privado 

considerada mínima pela legislação, a fim de se justificar a outorga, ao concessionário, dos 

benefícios do regime de concessão. Além disso, importante afirmar, quanto ao período de 

duração do contrato de PPP, que o prazo mínimo de 5 anos existe em virtude de ser a 

remuneração paga ao parceiro privado derivada dos serviços prestados ou executados e não 

apenas pelas obras ou fornecimento de materiais, sendo aquele tempo necessário para que a 

Administração possa amortizar os investimentos.  

Por fim, no tocante à impossibilidade de o objeto do contrato de PPP ser apenas a 

execução de obra pública ou o fornecimento de equipamentos, é mister considerar que a Lei 

11.079/04, ao tratar desse assunto, teve como escopo vincular a remuneração dos parceiros 

privados diretamente à fruição dos serviços pela Administração ou pelos administrados, 

havendo, inclusive, metas e padrões de qualidade fixadas no art. 6º, parágrafo único daquela 

lei.  

 Destarte, entende-se que os índices qualitativos das obras ou bens referentes aos 

serviços públicos delegados à iniciativa privada repercutirão de forma direta na determinação 

do valor a ser recebido pelo parceiro privado, o que deve gerar, para ele, um maior interesse 

em executar de forma satisfatória sua obrigação contratual com relação à infra-estrutura.  

1.3.5.3 O emprego da arbitragem nas Parcerias Público-Privadas 

       O Estado, por meio do Poder Judiciário, exerce sua função jurisdicional, na medida em 

que o juiz, em uma relação triangular, impõe sua decisão às partes envolvidas em um processo 

litigioso. Como se sabe, essa é a regra. Todavia, houve uma alteração nesse paradigma, em 

função de inúmeros fatores: a falta de recursos estatais, a morosidade do Poder Judiciário, a 

judicialização dos conflitos sociais, o excesso de processos na Justiça, dentre outros.  
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 Tal alteração conduziu a solução de conflitos a um patamar bastante distinto: os meios 

alternativos de resolução de controvérsias, compreendendo a mediação, a conciliação e a 

arbitragem.  

O instituto da arbitragem é disciplinado pela Lei 9.307/96, a qual possibilita que as 

partes interessadas em determinada demanda possam, por intermédio da convenção de 

arbitragem, dirimir o litígio, submetendo-o à apreciação do juízo arbitral, o qual compreende 

apenas o árbitro ou o Tribunal Arbitral.  

 Como se sabe, a arbitragem pode ser invocada tão somente em causas que versem 

sobre direitos patrimoniais disponíveis, como prevê o art. 1º da supracitada lei: “as pessoas 

capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis”. 

 Nesse diapasão, a Lei 11.079/04, em seu art. 11, III, permite o emprego da arbitragem, 

dentre outros mecanismos privados de resolução de controvérsias, no Brasil e em língua 

portuguesa, nos termos da Lei 9.307/96, com o fito de dirimir conflitos que possam surgir no 

contrato de parceria.  

 Parte da doutrina considera a utilização da arbitragem para solucionar disputas que 

possam surgir entre particular e Poder Público, no contrato de parceria, contrária aos ditames 

da Constituição. Assumindo esse posicionamento, Celso Antônio Bandeira de Mello
8
 assevera 

que não se pode admitir que árbitros solucionem questões concernentes a serviços públicos, 

os quais não se constituem em bens disponíveis, mas indisponíveis.  

Segundo o autor, as decisões relativas aos serviços públicos ultrapassam o âmbito 

decisório de particulares. Por fim, o mencionado doutrinador aduz que não se pode considerar 

a indisponibilidade do interesse público objeto do procedimento arbitral, na medida em que 

apenas se pode recorrer a esse meio alternativo de resolução de conflitos em casos de direitos 

patrimoniais disponíveis.   

 Com a maxima venia, não merece prosperar o argumento do renomado autor, ao passo 

que a arbitragem é utilizada, nas parcerias público-privadas, para dirimir controvérsias 

                                                           
8
MELLO, Celso A Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20. ed. revista e atual. até a EC  

48/2005. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 743. 
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atinentes aos termos contratuais, os quais dizem respeito a direitos patrimoniais disponíveis. 

O interesse público, por sua vez, não se torna objeto do procedimento arbitral.  

 Em contrapartida, a doutrina majoritária, no que tange à arbitragem, aprova a 

utilização desse instituto, nas parcerias público-privadas, para solver eventuais conflitos, 

opinião que parece mais razoável dentro do contexto jurídico que envolve os contratos entre 

iniciativa privada e Administração Pública. 

 Nesse sentido, há de se pontuar que a arbitragem, diferentemente do processo 

convencional em que duas partes entram em conflito, delegando ao juiz a imposição de 

decisão que venha a solucionar determinada disputa, revela-se um procedimento que afasta a 

rivalidade existente entre os envolvidos, na medida em que, conforme dispõe a Lei 9.307/96, 

em seu art. 2º,§1º, “as próprias partes podem escolher, livremente, as regras de direito que 

serão aplicadas, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”.  

 Essa dinâmica acaba sendo mais vantajosa para os envolvidos no contrato de parceria, 

já que eles próprios podem definir os critérios por meio dos quais ocorrerá a arbitragem. 

Assim, em vez de haver um juiz que prolata uma decisão impositiva, declarando uma das 

partes vencida, há um procedimento do qual resulta uma sentença que é fruto de convenção 

entre os envolvidos, os quais, previamente, firmam um compromisso arbitral.  

 Resta, pois, à Justiça estatal o inexorável papel de apoio, para assegurar a efetividade 

das decisões arbitrais. Ademais, o Poder Judiciário exerce a função de controlar a observância 

dos limites da Lei nº 9.307/96 e a de homologar a sentença arbitral estrangeira, como 

determinado nos artigos 32, 33 e 35 da referida Lei, ou ainda na situação prevista pelo art. 25 

desta, nos casos em que sobrevier questão no tocante a direitos indisponíveis, quando, então, 

será unicamente competente o Poder Judiciário.   

 A arbitragem deve ser reconhecida como um instrumento de indubitável relevância, 

uma vez que possui o condão de assegurar as partes, à medida que, por meio dela, preserva-se 

a relação de consensualidade, de associação entre os parceiros, imprescindível para o sucesso 

do projeto de parceria.  

 A fim de se consolidar essa ideia, deve-se revisitar a noção de flexibilização do 

princípio de supremacia do interesse público, o qual possui dois vieses. Deve-se, obviamente, 
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priorizar o interesse da coletividade, executando-se os serviços públicos da melhor forma, 

mas, simultaneamente, as vontades da iniciativa privada devem ser respeitadas na mesma 

proporção que as do Poder Concedente, não podendo este ter vantagem sobre o particular.   

 É verdade que aquele princípio é um dos mais relevantes na esfera do Direito 

Administrativo. Entretanto, nas parcerias público-privadas, a relação entre a iniciativa privada 

e Administração Pública deve ser igualitária, não sendo cabível a defesa daquela concepção 

principiológica. Dessa maneira, compreende-se como fundamental o emprego da arbitragem 

para dirimir eventuais controvérsias no contrato de PPP.  

2 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E A PARTILHA DE RISCOS 

2.1 A figura do risco nos contratos de concessão em geral 

 Primeiramente, para se iniciar o estudo sobre os riscos que permeiam os contratos de 

concessão de serviço público, sejam eles de concessão comum ou de parceria público-privada, 

é necessário conceituar o termo “risco”, dentro de uma perspectiva econômico-jurídica.  

Assim, uma das acepções destinadas à compreensão de risco diz respeito à ideia de 

incerteza, imprevisibilidade em um projeto, no qual não se sabe determinar seu resultado 

final. Nesse sentido, assevera Marcos Nóbrega (NÒBREGA, Marcos, 2011 apud MIGUEIS, 

Anna Carolina,2014)
9
:  

“A essência do risco, no entanto, é caracterizada por três aspectos fundamentais: o 

evento, que significa a possível ocorrência de algo que poderia impactar o 

investimento; a probabilidade, que significa a chance do evento de risco ocorrer em 

determinado período de tempo e, por fim, o impacto, que corresponde ao valor 

financeiro resultante de uma incidência do risco”. 

  

Após a delimitação do referido conceito, pode-se adentrar a questão de sua influência 

nos contratos de concessão em geral, antes de uma análise mais profunda sob o enfoque da 

Lei 11.079/04. Em um contrato de concessão de serviço público, assim como em qualquer 

outro contrato administrativo, os riscos são divididos entre ordinários e extraordinários, 

consoante ensina Fernando Graeff (PEREZ, 2006 apud GRAEFF, Fernando, 2011).  

                                                           
9
 Citação extraída do artigo “Alocação de riscos nos contratos de concessão e PPP: um mecanismo rumo à 

eficiência na implantação de infraestruturas no Brasil”. Disponível em: <http://anape.org.br/site/wp-

content/uploads/2014/01/TESE-68-AUTORA-Anna-Carolina-Migueis.pdf>  

http://anape.org.br/site/wp-content/uploads/2014/01/TESE-68-AUTORA-Anna-Carolina-Migueis.pdf
http://anape.org.br/site/wp-content/uploads/2014/01/TESE-68-AUTORA-Anna-Carolina-Migueis.pdf
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Os primeiros são aqueles aos quais se submetem quaisquer envolvidos em um 

contrato, em razão da própria natureza da atividade econômica, inclusive no que diz respeito 

aos prejuízos que podem resultar de uma execução ineficiente de um determinado serviço 

público.  

Os riscos extraordinários, por sua vez, englobam fatos imprevisíveis, ou até mesmo 

previsíveis, cujas consequências são imensuráveis ou, ainda, situações decorrentes de caso 

fortuito, força maior ou fato do príncipe, com supedâneo no art. 65, II, “d”, da Lei de 

Licitações, 8.666/93
10

.  Ressalte-se que a alteração contratual prevista por este dispositivo 

legal é possível, desde que seja observado o princípio da eficiência que rege os contratos 

administrativos, consoante art. 37, caput, da Constituição Federal. 

 A figura do risco e sua alocação, no contrato de concessão de serviço público comum, 

correspondem apenas ao art. 9º, §3º, da Lei 8.987/95, o qual diz respeito ao risco que sofre o 

Poder Público, nessa modalidade de concessão: 

Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta 

vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no 

edital e no contrato. 

(...) 

§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando 

comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, 

conforme o caso.  

Esse risco de aumento da carga tributária incidente sobre o objeto da concessão, em 

virtude de disposição legal, pode apenas ser alocado à Administração Pública, não ao 

particular. Em contrapartida, as parcerias público-privadas possuem uma dinâmica distinta no 

que tange à alocação de riscos, a qual será abordada pormenorizadamente no decorrer do 

presente capítulo. 

 De forma sintética, pode-se asseverar que, nos contratos de parceria, há um 

compartilhamento de riscos entre a iniciativa privada e o setor público, conforme prevê o art. 

                                                           
10

 Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

II - por acordo das partes: 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 

retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 



29 
 

 
 

5º, III, da Lei 11.079/04
11

, devendo o contrato ser objetivo quanto às cláusulas de alocação 

daqueles riscos.  

 Não obstante haja distinções na forma de alocação dos riscos nos contratos de 

concessão pública comum e nos de parceria público-privada, é salutar que seja realizado, na 

estrutura do Project Finance, especialmente, um planejamento sobre os riscos que podem 

ocorrer e como eles deverão ser distribuídos entre as partes contratantes, a fim de que estas 

possam se preparar, previamente, de forma adequada, realizando estudos que possam vir a 

mitigar tais riscos, estimulando, pois, um funcionamento satisfatório do projeto.  

 Nesse sentido, observa-se o entendimento de Maurício Portugal Ribeiro e de Lucas 

Navarro Prado (RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro, 2007, p. 117 apud 

MIGUEIS, Anna Carolina, 2014): 

“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 e 

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, estimula-as a agirem com o objetivo de realizar as 

situações que lhes são 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”. 

 Com efeito, diante dessa breve análise, é possível prosseguir com o estudo sobre os 

riscos, no âmbito das parcerias público-privadas, e, ademais, discorrer sobre as vantagens e as 

desvantagens da associação entre as esferas pública e privada, para fins de concessão de 

serviços públicos.   

2.2 Vantagens da associação entre setores público e privado 

Como já mencionado no capítulo anterior, o objetivo principal das parcerias público-

privadas é criar uma relação frutífera, em termos econômicos, entre os envolvidos – Poder 

Público e iniciativa privada – que possa assegurar não apenas o lucro e o compartilhamento de 

riscos, mas, precipuamente, uma eficaz execução de serviço público que beneficie, em 

primeiro lugar, a coletividade.  

                                                           
11

 Art. 5
o
 As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei n

o
 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 

(...) 

III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e 

álea econômica extraordinária; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
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Partindo dessa ideia, é perfeitamente possível afirmar que há, na associação entre a 

Administração Pública e o particular, inúmeras vantagens e desvantagens para os envolvidos, 

sendo de extrema importância, contudo, considerar que o instituto das parcerias público-

privadas continua sendo relevante principalmente para o setor de infra-estrutura do Brasil, 

embora seu número, como se verá adiante, ainda não seja tão expressivo no país. 

Nesse sentido, o Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou, por meio de esforços 

conjuntos de diversos secretários, em abril de 2008, um Manual de Parcerias Público-

Privadas
12

 que trata, dentre outros assuntos, das vantagens e desvantagens trazidas por aquele 

instituto, as quais serão estudadas, não apenas neste, mas também no tópico seguinte, nos 

termos dispostos no referido Manual.  

Como vantagem, pode-se apontar, primeiramente, o caráter inovador do supracitado 

instituto, considerando que a PPP permite a transferência da capacidade econômica e 

tecnológica do parceiro privado para a área pública, sendo necessário apenas que o Poder 

Público determine as diretrizes sob as quais a execução do serviço público deverá ocorrer, 

sendo incumbência, todavia, da iniciativa privada dispor da tecnologia e do investimento 

inicial.  

Além disso, deve-se considerar como vantajosa a otimização do custo e da vida útil do 

serviço público. Isso ocorre, pois o parceiro privado encontra-se em uma posição na qual pode 

aprimorar técnicas de projeto e construção que sejam compatíveis com as suas intenções, 

minimizando, assim, custos de implantação e operação e maximizando os ganhos econômicos 

e a vida útil do serviço executado ou prestado à sociedade.  

O compartilhamento de riscos e de ganhos econômicos caracteriza, também, um fator 

vantajoso da parceria público-privada, à medida que são os envolvidos na relação contratual 

parceiros movidos pela mesma finalidade: a execução eficaz de um determinado serviço 

público. Nesse sentido, torna-se imperioso que ambos compartilhem os riscos e os lucros 

provenientes do projeto de parceria, a fim de imprimir segurança jurídica e equilíbrio no 

desenvolvimento do serviço que venha a ser objeto de delegação do Poder Público à iniciativa 

privada.  

                                                           
12

 Manual do Governo do Estado do Rio de Janeiro, publicado em abril de 2008, disponível em: 

<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/167695/DLFE-32801.pdf/manual_PPP.pdf> 
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Especificamente para o particular, o instituto das parcerias público-privadas representa 

uma inovadora possibilidade de participar da prestação ou execução de serviços públicos, 

percebendo, em contrapartida, remuneração adicional à tarifa paga pelos usuários que gozem 

de determinado serviço público.  

Contudo, não se pode dizer que apenas a concessão de serviço público à iniciativa 

privada configura uma inovação, tendo em visto que a Lei 8.987/95 já tratava sobre essa 

modalidade de concessão administrativa. O que de fato é, simultaneamente, inovador e 

vantajoso ao particular é o fato de que, com a PPP, houve a criação de um regime de 

garantias, a fim de assegurar ao particular que seus grandes investimentos lhe trouxessem 

retorno econômico.  

Já para a sociedade, as parcerias público-privadas simbolizam uma oportunidade de se 

desfrutar de serviços públicos mais bem estruturados e coordenados, sobretudo pelo fato que 

indicadores de desempenho estarão monitorando todo o processo de concessão de serviço 

público.  

2.3 Desvantagens da parceria entre setores público e privado 

 O contrato de parceria público-privada não apenas pode apresentar vantagens para as 

partes, como também desvantagens, considerando que, embora possuam um objetivo comum, 

os parceiros, por vezes, divergem quanto aos seus interesses, sendo relevante que se alcance 

um equilíbrio entre o relacionamento dos envolvidos em um projeto de PPP.  

 Dessa forma, torna-se importante para o presente estudo avaliar as desvantagens 

trazidas pelo referido instituto, consoante demonstra o Manual do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro, já mencionado no tópico anterior. A primeira delas é o tempo que leva a fase 

preliminar à implementação do projeto de PPP. Este exige um longo período de editais de 

licitação, de aprimoramento tecnológico e financeiro, além de arranjos comerciais privados 

que podem retardar o início da execução do serviço público.  

 Outrossim, o que, muitas vezes, acaba refreando a atratividade da parceria público-

privada é a taxa de juros praticada pelo mercado financeiro brasileiro. A PPP é, segundo 

aquele Manual, um mecanismo de financiamento ao setor público. Assim, diante dos riscos 

inerentes ao projeto e pela freqüente inexistência de ativos pertencentes ao parceiro privado 

capazes de assegurar-lhe garantias creditícias, o aludido Manual assevera que “as taxas de 
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juros incorridas por ele e repassadas ao parceiro público costumam ser significativamente 

superiores às taxas que seriam cobradas ao setor público por bancos de fomento econômico”.  

 Ademais, um importante fator que culmina em uma desvantagem para a eficácia de 

um projeto de PPP é o conflito de interesses entre os parceiros. Em decorrência de o projeto 

de parceria público-privada englobar uma série de arranjos legais e comerciais, além de 

possuir uma gama de diretrizes contratuais que, por vezes, não satisfaz ambas as partes, 

constantemente as vontades e os interesses colidem. Dessa maneira, como já sustentado, deve-

se buscar equilíbrio entre as vontades das partes, respeitando-se, acima de tudo, o objetivo que 

possuem em comum, o de execução do serviço público.  

2.4 A repartição dos riscos  

A fim de se compreender de forma plena o sistema de garantias das parcerias público-

privadas, é preciso estudar, previamente, a repartição entre os parceiros dos riscos englobados 

pelo contrato de PPP, os quais, por sua natureza, implicam a necessidade de que, em 

contrapartida, haja um regime que garanta a execução satisfatória do serviço público e, 

simultaneamente, assegure a cada parceiro de que o outro cumprirá suas obrigações e 

responsabilidades.  

A partilha de riscos, entre os envolvidos no contrato de parceria público-privada, pode, 

na visão de Fernão Justen de Oliveira
13

, ser compreendida como um gráfico. De acordo com o 

autor, “a possibilidade de cumprimento satisfatório do contrato de PPP aumenta à proporção 

que os parceiros distribuam as diversas espécies de risco envolvidos na PPP para o parceiro 

que detiver condições mais bem municiadas de suportá-lo”.  

De acordo com o aludido autor, há, basicamente, dois dispositivos sobre repartição de 

riscos na Lei 11.079/04. O primeiro encontra-se no art. 4º, VI, o qual caracteriza essa 

distribuição de risco como objetiva Vejamos:  

Art. 4º. Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes 

diretrizes: 

(...) 

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes 

                                                           
13

DE OLIVEIRA, Fernão Justen. 2007, p. 168. O referido autor em sua obra “Parceria Público-Privada: aspectos 

de Direito Público Econômico”aborda o instituto da PPP sob uma ótica econômica mais profunda do que a 

jurídica, o que enriquece sua análise sobre o tema. 
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 Já o segundo está presente no artigo subsequente, no inciso III, como se pode observar 

pelo trecho a seguir:  

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto 

no art. 23 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também 

prever: 

(...) 

III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, 

força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária 

 A partir da análise desses dois dispositivos legais, é evidente que o legislador absteve-

se de prescrever com precisão uma repartição de riscos uniforme para todas as parcerias 

público-privadas. Todavia, não delegou tal prescrição à doutrina ou ao Poder Judiciário, tendo 

optado pela especificidade de cada caso de PPP.  

Consoante dispõe a lei, a Administração Pública deve, em cada licitação, divulgar a 

minuta do contrato de parceria, a qual deve conter disposições acerca do compartilhamento de 

riscos. Cabe, pois, aos licitantes formular uma proposta técnica e financeira favorável e 

adequada a essa repartição de riscos.  

É notório que a solução escolhida pelo legislador imprime maior flexibilidade no 

tocante à forma como devem os parceiros lidar com os riscos intrínsecos ao projeto de PPP e 

aos que eventualmente possam surgir. Isso porque minimiza o dilema que existe não apenas 

em contratos administrativos, mas também nos particulares, no que se refere à 

impossibilidade de se prever sempre um acontecimento que possa alterar os termos 

contratuais.  

Em matéria de contrato administrativo, tradicionalmente, os riscos são alocados 

mediante a utilização do princípio da manutenção do equilíbrio financeiro-econômico do 

contrato, cuja aplicação prática é feita pelo Judiciário, em cada caso particular.  

Tal princípio é uma das mais relevantes diretrizes contratuais dentro do Direito 

Administrativo, tendo, no entanto, o Congresso Nacional, nos últimos anos, reconhecido, com 

supedâneo em experiências internacionais, que direcionar os riscos para o parceiro que possa 

suportá-los mais facilmente, isto é, a um custo mais baixo, pode gerar grandes economias, 

tanto no setor público quanto no privado.  

O mais relevante sobre esse tema é que o contrato não seja lacunoso no tocante à 

repartição dos riscos, tendo em vista que a Administração Pública precisa saber objetivamente 
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quais riscos transferirá ao particular, não se sujeitando, assim, a comportamentos oportunistas 

por parte da iniciativa privada.  

A parte final do art. 5º, III, da Lei 11.079/04 menciona que todos os riscos de uma 

parceria público-privada podem ser repartidos entre as partes, dentre eles “os referentes a caso 

fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária”. Com o intuito de 

complementar a compreensão sobre esse tema, é imprescindível que se analise o art. 65 da Lei 

de Licitações (8.666/93), cujo trecho segue abaixo: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

(...) 

II - por acordo das partes: 

(...) 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 

serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

Note-se que o final da alínea “d” é bastante semelhante ao disposto no art. 5º, III, da 

Lei 11.079/04, o que confirma a possibilidade de alteração de cláusulas contratuais, mediante 

acordo entre as partes, nos casos especificados em lei, sendo certo que os riscos, nessas 

situações, desde que assim entendam os envolvidos, podem ser compartilhados entre eles. A 

razão de haver essa conexão entre os dispositivos legais agora analisados consiste no fato de 

que a licitação, como já pontuado algumas vezes ao longo deste estudo, é procedimento 

obrigatório para a implementação de parceria público-privada.  

Quando se fala sobre riscos em um contrato de parceria público-privada, pensa-se, 

automaticamente, sobre os riscos que corre a iniciativa privada ao ingressar em um projeto de 

PPP, os quais envolvem, precipuamente, os riscos de empreendimento, isto é, aqueles 

referentes à construção e à operação do projeto. É certo que a Administração Pública também 

enfrenta riscos nesse tipo de parceria, os denominados riscos de demanda, como, por 

exemplo, a não execução efetiva e satisfatória de um determinado serviço público que, 

originariamente, deveria ser de sua competência ou a imprevisibilidade acerca da necessidade 

que a sociedade demonstra em relação àquele serviço. 
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Contudo, o maior risco discutido pela doutrina, que acabou ensejando a necessidade de 

criação de um regime de garantias, envolve o inadimplemento por parte do parceiro público 

ao privado, no tocante à contraprestação pecuniária que aquele lhe deve. Ademais, o risco diz 

respeito, também, a não aquisição de lucro, tendo em vista que se trata de um contrato com 

longo período de vigência, razão pela qual deve haver, continuamente, um aprimoramento da 

técnica e do conhecimento acerca do serviço que deve ser bem executado, atendendo, assim, 

aos anseios da coletividade.  

Dessa maneira, é mister elencar o principais riscos oriundos do contrato de parceria 

público-privada:  

a) o risco de construção, englobando projetos de design, custos, prazos, dentre outros, 

os quais a iniciativa privada terá que suportar sem qualquer remuneração tanto dos futuros 

usuários quanto do Poder Concedente;  

b) o risco financeiro, referente à variação de juros, da taxa de câmbio e, também, à 

falta de crédito do setor público;  

c) o risco de performance, no tocante às falhas de operação e as penalidades que 

devem ser aplicadas no caso de surgimento dessas falhas, o qual pertence ao parceiro privado 

que, para evitá-lo, deve tentar executar o serviço com máxima eficiência;  

d) o risco de demanda, como mencionado no parágrafo anterior, abraçado pelo 

parceiro público, que diz respeito à necessidade que a população terá, ao longo do tempo, de 

usufruir do serviço público;  

e) o risco político, no que se refere à possibilidade de quebra contratual por vontade 

unilateral da Administração Pública, cujo governo pode, por questões ideológicas, entender 

que aquele contrato não é mais necessário;  

f) o risco de a iniciativa privada não recuperar todo o investimento aplicado, não 

obtendo, assim, lucro;  

Alguns desses riscos, contudo, podem ser reduzidos por meio de garantias intrínsecas 

ao contrato de PPP e, também, por meio de estudos prévios acerca do projeto que se pretende 

implementar, a fim de que o serviço público delegado ao particular seja econômica e 

socialmente eficaz.  
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2.4.1 Constitucionalidade do art. 5º, III, da Lei 11.079/04 

A despeito de a Constituição Federal não falar expressamente sobre o princípio da 

manutenção do equilíbrio econômico, é possível extrair do dispositivo legal transcrito a seguir 

sua incidência, quanto aos contratos pactuados pela Administração Pública:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações 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. 

 Examinando atentamente o referido inciso, é evidente que as cláusulas dos contratos 

administrativos devem se firmar sobre condições que estejam de acordo com a lei e que deve, 

também, haver condições de igualdade a todos os concorrentes no processo de licitação. Essas 

são, pois, as diretrizes que regem os contratos da Administração Pública, as quais buscam, em 

primeiro lugar, manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.  

 Torna-se imperioso, em meio a essa discussão, explicar que esse princípio consiste na 

determinação de que as condições de igualdade oferecidas a todos os licitantes sejam 

mantidas ao longo do contrato, garantindo, assim, equilíbrio. Não significa, contudo, que a 

Constituição autorize a modificação ou suspensão de cláusulas obrigacionais em um contrato 

administrativo sob o argumento de que ele não é economicamente uniforme para as partes. 

Tal uniformidade, ou equilíbrio, é alcançada por meio do respeito às normas de licitação que 

devem permanecer durante o contrato em si, não apenas em sua fase preliminar.  

 Questiona-se na doutrina, principalmente, se a decisão do legislador de alocar os riscos 

consoante o art. 5º, III, da Lei 11.079/04 estaria em conformidade com a Constituição Federal 

ou se estaria ferindo o supramencionado princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos administrativos.  

 Não se pode falar, contudo, em inconstitucionalidade do dispositivo legal supracitado. 

Isso porque tal desconformidade com o texto constitucional apenas ocorreria caso o legislador 

se excedesse em sua tarefa de delimitar a alocação de riscos entre as partes no contrato de 

PPP, o que não ocorreu, considerando, ademais, que a própria norma da Lei de Parcerias 
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Público-Privadas (art. 5º, III, da Lei 11.079/04) encontra-se em harmonia, como já foi 

demonstrado, com o art. 65 da Lei 8.666/93.  

 Logo, nota-se que as diretrizes sobre a alocação de riscos nos contratos 

administrativos, sejam aqueles intrínsecos ao projeto de PPP ou os que eventualmente surjam 

por, por exemplo, álea econômica ou caso fortuito, são precisamente delimitadas pelo 

legislador, estando, portanto, de acordo com a vontade da Constituição da República.  

           É necessário compreender, finalmente, que essa distribuição de riscos não altera as 

condições sob as quais iniciaram o contrato; pelo contrário, ao tratar sobre essa questão, o 

próprio legislador assume que deve haver essa repartição de riscos e que ela deve ser objetiva 

com a precípua finalidade de preservar o contrato administrativo de forma equilibrada. É 

plenamente possível, assim, refutar a ideia de inconstitucionalidade. 

 Além disso, o compartilhamento de riscos está em conformidade com a Constituição, 

na medida em que busca dar consistência ao princípio da eficiência econômica, inserido entre 

os princípios norteadores da Administração Pública, no art. 37, caput, da Constituição 

Federal.  

 Como já foi observado, a alocação de riscos garante que os parceiros lidem melhor 

com as obrigações e responsabilidades pactuadas no contrato, permitindo, ainda, que, 

tecnicamente, se preparem melhor a fim de evitar que os riscos inerentes ao contrato de PPP 

ou os que surjam eventualmente causem prejuízos de ordem econômico-social.  

Nesse ínterim, pode-se afirmar, também, que, sabendo previamente a quem pertencem 

determinados riscos, as partes são capazes de reduzir custos desnecessários e, assim, 

maximizar os lucros. Por exemplo, o particular que é concessionário de uma rodovia, 

explorando esse serviço por meio da cobrança de pedágios aos usuários, deve saber, 

previamente, que está incorrendo no risco de o valor da tarifa cobrada, além da 

contraprestação pecuniária paga pela Administração Pública, não ser suficiente para cobrir os 

investimentos aplicados no referido projeto de PPP e, ainda, garantir lucros. Assumindo esse 

risco, a iniciativa privada pode encontrar formas e técnicas de administração mais eficazes 

para que a exploração do serviço público seja frutífera não só para o particular, mas para toda 

a sociedade.  
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2.4.2 Mitigação de riscos 

 Como foi abordado anteriormente, alguns riscos provenientes do contrato de PPP não 

são passíveis de mitigação, em função de seu caráter intrínseco ao projeto de parceria, como é 

o caso dos riscos de construção, suportados pelo particular, o qual, na maior parte das vezes, 

não recebe qualquer remuneração pelo investimento inicial para começar a implementar o 

projeto do serviço público que será executado.  

No entanto, dentre os riscos elencados no ponto 2.3, há os que podem ser mitigados 

por meio de alguns mecanismos previstos em lei. Dentre eles, o primeiro é referente ao risco 

de falta de crédito do governo, que pode afetar a remuneração que o parceiro público deve ao 

particular. Esse risco existe em virtude de o art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma 

das diretrizes do contrato de PPP, prever que o Poder Público pode ter suas despesas 

orçamentárias bloqueadas por um período caso as receitas projetadas para suportar tais 

despesas não se materializem.  

A mitigação desse risco, especificamente, consiste em garantias dadas ao parceiro 

privado, as quais serão analisadas com maior ênfase no próximo capítulo, na hipótese de 

rescisão contratual ou de alteração da política orçamentária do governo. Tais garantias devem, 

todavia, ser adequadas aos projeto de parceria e as receitas previstas no Plano Plurianual, na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais, como prevê o art. 10, da 

Lei 11.079/04.  

O risco de performance, por sua vez, que diz respeito aos eventuais danos que surjam 

nos equipamentos ou a alguma falha de operação do projeto, deve ser mitigado pelo parceiro 

privado, tendo em vista que é este o responsável pela execução do serviço público. Essa 

capacidade do particular de reduzir o risco de performance é, inclusive, proposta pelo art. 5º, 

VIII, da Lei 11.079/04, o qual afirma que as cláusulas do contrato de PPP devem prever a 

prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os 

ônus e riscos envolvidos, observados os limites impostos pela Lei 8.666/93 e a Lei 8.987/95. 

Já o risco político, que envolve a eventual mudança ideológica do governo que pode 

ensejar a quebra contratual, pode, também, ser mitigado por meio de garantias previstas na 

Lei 11.079/04, em seu art. 16 e seguintes, como, por exemplo, o Fundo Garantidor de 

Parcerias Público-Privadas (FGP). Tais garantias, em suma, visam proteger o parceiro privado 

de quaisquer alterações contratuais que venham a lhe prejudicar, principalmente aquelas que 
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atinjam a contraprestação pecuniária paga pela Administração Pública, no caso de 

inadimplemento.  

Outrossim, é importante salientar que riscos são inerentes a qualquer atividade 

econômica, sendo imperioso que o contrato de PPP seja sólido, objetivo e traga normas claras 

para ambos os envolvidos. Dependendo do risco, há diferentes formas de se lograr sua 

mitigação. Contudo, todos eles, para que sejam reduzidos, exigem que o contrato de parceria 

não favoreça um ou outro parceiro, trazendo, pois, condições de igualdade entre o Poder 

Público e a iniciativa privada, a fim de que o objetivo que possuem em comum, qual seja, a 

eficiente execução do serviço público, seja alcançado.  

3 O SISTEMA DE GARANTIAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

3.1 Noções introdutórias 

 A década de 1980 foi de extrema importância para o cenário político-econômico 

brasileiro, sendo popularmente conhecida como “década perdida”. Isso porque, 

economicamente, os níveis de desenvolvimento estagnaram, revelando, assim, uma grave 

crise econômica, não apenas no Brasil, mas em diversos países da América Latina. Dentro 

deste panorama, contudo, foram construídas as bases para o processo de redemocratização, 

tendo em vista as pressões sobre o então governo militar que enterrava naquela década o 

avanço econômico logrado nos anos anteriores.    

 Diante desse contexto, houve não somente a retração de muitos investimentos por 

parte do governo, como também muitos projetos em andamento tiveram de ser interrompidos 

unilateralmente pelo Poder Público, o que significou grandes perdas econômicas para o setor 

público e, ainda, para o privado.  

 Nos anos 1990, iniciou-se o processo de abertura econômica brasileira, possibilitando 

uma mudança no modelo estatal de investimento em serviços públicos. Até então, o Poder 

Público era exclusivamente responsável pela execução de tais serviços. Contudo, com a 

abertura da economia, o modelo das parcerias público-privadas passou a ser bastante 

utilizado, sendo, pois, uma solução a transferência da execução de serviços, até então de 

competência apenas governamental, para o particular, tendo em vista que o Estado precisava 

se recuperar economicamente da década anterior, não conseguindo mais cumprir de maneira 

satisfatória serviços públicos de sua alçada.  
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 Esse novo paradigma surgiu como uma forma de fomentar a economia e de garantir a 

execução de serviços públicos, assegurando ganhos econômicos para os setores público e 

privado. Todavia, ao longo do presente trabalho, foi mostrado que o instituto das PPPs possui, 

como qualquer atividade econômica, diversos riscos a serem suportados pelos parceiros, os 

quais foram esmiuçadamente analisados no capítulo anterior. 

Dentre esses riscos, um dos mais estudados e que mais demanda atenção da doutrina é 

a eventual inadimplência por parte do poder concedente no tocante à contraprestação 

monetária que deve ser paga ao particular. Diante da relevância desse assunto, insta analisar 

de forma precisa as questões em torno dessa contraprestação que é exatamente o que 

diferencia a parceria público-privada da concessão de serviço público comum.  

3.2 A contraprestação pecuniária do poder concedente 

 A contraprestação pecuniária efetuada pela Administração Pública, como mencionado, 

é característica própria da concessão de serviço público especial e está presente no art. 6º, da 

Lei 11.079/04, podendo ocorrer sob as seguintes formas: 

Art. 6º - A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria 

público-privada poderá ser feita por: 

 I – ordem bancária; 

 II – cessão de créditos não tributários; 

 III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 

 IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 

 V – outros meios admitidos em lei; 

O pagamento ao particular somente pode ser efetuado caso o serviço público esteja 

disponível. Admite-se, contudo, no caso de ser o serviço divisível, que haja a contraprestação 

referente a cada etapa concluída gradativamente. O autor José dos Santos Carvalho Filho
14

 

assevera, ainda, quanto a esse tema, que vigora, no contrato de PPP, o princípio da 

variabilidade remuneratória, cuja ideia consiste na possibilidade de o contrato conter cláusulas 

que vinculem a remuneração do parceiro privado ao seu desempenho na execução do serviço 

público, o que deve obedecer a metas e padrões de qualidade, consoante dispõe o art. 6º, §1º, 

da Lei 11.079/04).   

                                                           
14

O autor analisa, também, em sua obra “Manual de Direito Administrativo”, 2012, p. 432, que a ideia de 

contraprestação pecuniária engloba dois sentidos: o primeiro, que indica que o Poder Público efetuará o 

pagamento em dinheiro ao concessionário diretamente e o segundo, indireto, que significa que a contraprestação 

será efetuada por meio de mecanismo jurídico que se converta em pecúnia, como ensina o art. 6º, da Lei 

11.079/04. 
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O meio mais tradicional de pagamento da contraprestação pecuniária pelo Poder 

Público é a ordem bancária, mediante a qual o valor devido é disponível em estabelecimento 

bancário. O inciso II, por sua vez, traz a hipótese da cessão de créditos não tributários, como, 

por exemplo, os créditos que derivam de indenizações devidas por terceiros. 

Há, ainda, a outorga de direitos em face da Administração Pública, instrumento que, 

segundo a doutrina, é impreciso quanto a quais espécies de direitos têm a finalidade de 

compor a contraprestação pecuniária ao concessionário. Entende-se, nesse sentido, que a lei 

11.079/04 refere-se a direitos que possam ser convertidos em pecúnia, como bem assevera 

Patrícia Xavier
15

.  

Além disso, o inciso IV, a outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, diz 

respeito à renda oriunda da locação ou da concessão de bens públicos, necessariamente 

dominicais, isto é, pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, 

não sujeitos a usucapião e que possuem uma forma específica em lei para serem alienados. 

Por fim, o inciso V afirma que quaisquer outros meios admitidos em lei poderão ser utilizados 

para pagamento da contraprestação pecuniária devida ao particular.  

3.3 Os mecanismos assecuratórios elencados no art. 8º da Lei 11.079/04 

 O Brasil, por muito tempo, foi enxergado no cenário econômico internacional como 

um “mau pagador”, seja em função de ausência de recursos públicos para cumprimento de 

contratos, seja pelo risco político já estudado a priori, ou, ainda, pelo atual regime moroso de 

precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, de execução da Fazenda Pública. Por 

este motivo, encontrava grande dificuldade para atrair investidores e, sobretudo, para garanti-

los quanto ao cumprimento dos termos contratuais.  

Dentre os riscos analisados no capítulo anterior, a eventual inadimplência por parte da 

Administração Pública no tocante à contraprestação pecuniária prevista pelo contrato de PPP 

provocou a necessidade de criação de mecanismos assecuratórios ao parceiro privado, razão 

pela qual a Lei 11.079/04, em seu art. 8º, elenca os tipos de garantias por meio das quais a 

Administração pode cumprir suas obrigações, quais sejam:  

  Art. 8
o
 As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em 

contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: 

                                                           
15

 Entendimento extraído do artigo, da citada autora, “O sistema legal de garantias da Lei Nº 11.079/2004 e sua 

análise sob a ótica constitucional”, 2011.  
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 I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da 

Constituição Federal; 

II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam 

controladas pelo Poder Público; 

IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que 

não sejam controladas pelo Poder Público; 

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 

finalidade; 

 VI – outros mecanismos admitidos em lei;  

 Reiterando-se a ideia anterior, pode-se afirmar que há diversos meios capazes de 

atenuar os riscos inerentes aos contratos de PPP. À guisa de exemplo, citam-se a existência de 

um contrato objetivo, cujas cláusulas sejam claras para ambos os parceiros, um planejamento 

orçamentário que obedeça às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e que seja compatível 

com o tipo de serviço que será objeto de parceria, a utilização da arbitragem como meio 

alternativo de resolução de controvérsias, dentre outros.  

 Por outro lado, o sistema de garantias surgiu de forma inovadora, com o escopo de 

amenizar especialmente o risco de inadimplência do Poder Público com relação à 

remuneração que deve ao particular, tornando, assim, a parceria mais atrativa para o parceiro 

privado e mais segura para o parceiro público, tendo em vista ser o objeto da parceria um 

serviço de interesse da coletividade.  

No entanto, há de se considerar que o sistema de garantias possui o condão não apenas 

de resguardar o particular de eventual inadimplemento das obrigações pecuniárias assumidas 

pelo Poder Público, mas também, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 11.079/04, assegurá-lo o 

cumprimento das “obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato 

de parceria público-privada”.  

Denota-se, pois, uma ampliação da segurança jurídica ofertada à iniciativa privada 

pelo legislador, tendo em vista que, não obstante seja o cerne motivacional do regime de 

garantias o eventual inadimplemento da contraprestação pecuniária, o particular está 

assegurado em caso de descumprimento de qualquer obrigação pecuniária da Administração, 

decorrente dos termos contratuais.  

Destarte, abordar-se-á, então, cada inciso supracitado dispositivo legal, analisando-se 

suas principais características e eventuais discussões doutrinárias sobre sua 

inconstitucionalidade material.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art167iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art167iv
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3.3.1 A vinculação de receitas 

 A primeira espécie de garantia elencada pelo art. 8º, da Lei 11.079/04 é a vinculação 

de receitas. O art. 167 da Constituição Federal, sobre essa questão, assevera: 

Art. 167. São vedados: 

(...) 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 

159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 

manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 

212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação 

de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste 

artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

(...) 

 A despeito de a Constituição vedar a vinculação de receita, nos termos acima 

delineados, o art. 167 possui algumas exceções, como, por exemplo, a prestação de garantias 

às operações de crédito por antecipação de receita, matéria prevista na lei orçamentária, 

consoante art. 165, §8º, da Lei 11.079/04. Isso significa que o próprio texto constitucional 

autoriza o fornecimento de recursos vinculados à arrecadação de impostos como garantia pelo 

Poder Público ao parceiro privado, apesar da opinião de parte da doutrina que considera esse 

dispositivo inconstitucional.  

 Partindo dessa premissa, o especialista em Direito Financeiro e Tributário, Kiyoshi 

Harada, em seu parecer feito para a OAB/SP sobre as receitas públicas e o oferecimento de 

garantias, afirmou o seguinte: 

Ora, toda e qualquer receita pública, não apenas a de impostos, configura bem 

público indisponível, inegociável e irrenunciável porque existe como instrumento 

necessário ao cumprimento dos fins do Estado. Receitas públicas, estimadas na lei 

de meios, não se prestam ao oferecimento de garantias a permitir sua excussão pelo 

credor, na hipótese de inadimplemento. É pacífico na doutrina e na jurisprudência a 

impenhorabilidade de bens públicos. Assim sendo, as receitas públicas, como bens 

públicos que são, não se prestam à execução direta, consectário lógico do vínculo de 

natureza real, que se estabelece entre a coisa e a ação do credor pignoratício, 

hipotecário ou anticrético. 

Acerca do mesmo tema, salienta, também, o parecer: 

Com base na lição desses renomados juristas afirmamos que essa 'vinculação tem o 

sentido de preservar o equilíbrio entre o montante do empréstimo público (dívida 

pública) e o valor da receita antecipada, evitando-se situações de desequilíbrio 

orçamentário. Por isso, a entidade política mutuante é obrigada a manter, 

permanentemente, na lei orçamentária anual dotação específica para garantia do 

pagamento da dívida, enquanto esta perdurar'. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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Não há, portanto, possibilidade jurídica de a receita pública em geral garantir 

obrigações pecuniárias contraídas pelo poder público em face deste ou daquele 

particular. (...) 

Refutando essa ideia, José dos Santos Carvalho Filho (2012:433) acredita ser o art. 8º, 

I, da Lei 11.079/04 compatível com o texto constitucional, noção compartilhada no presente 

trabalho. Nesse sentido, observa-se:   

Com o devido respeito a tão abalizadas opiniões, não vislumbramos incongruência 

com o texto constitucional. Este limita-se a considerar não vedada a vinculação no 

caso de “prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita”. 

Ora, como ensina autorizada doutrina, tais operações de crédito visam a cobrir 

eventual déficit de caixa, “quando as receitas tributárias arrecadadas se mostram 

ainda insuficientes para atender as despesas iniciais”, fato que permite ao Executivo 

garantir a operação de crédito por antecipação de receita. 

 Além desse argumento, insta ressaltar, a fim de se reforçar a constitucionalidade do 

supracitado dispositivo legal, o princípio da não afetação, “segundo o qual todas as receitas 

orçamentárias devem ser recolhidas ao Caixa Único do Tesouro, sem qualquer vinculação em 

termos de destinação”
16

, consoante afirma o Portal do Orçamento, do Senado Federal. A 

principal finalidade desse princípio é oferecer liberdade necessária ao Poder Público para 

atender às despesas conforme suas necessidades. Ressalte-se que esse princípio restringe-se a 

discorrer sobre receitas oriundas de impostos, não englobando, dessa forma, quaisquer outros 

tipos.  

 Não resta, pois, qualquer dúvida quanto à constitucionalidade do art. 8º, I, da Lei 

11.079/04, já que esta lei obedece à Constituição, na medida em que a própria Lei Maior 

caracteriza como exceção, em seu art. 167, IV, a vinculação de receitas, na hipótese da 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. Ademais, consoante 

enuncia o princípio da não afetação, qualquer receita, que não seja orçamentária ou que não 

esteja constitucionalmente vinculada para outro fim, pode ser vinculada para funcionar como 

garantia ao parceiro privado de pagamento da contraprestação pecuniária pela Administração 

Pública
17

, como, por exemplo, a receita oriunda dos royalties.  

                                                           
16

 Entendimento disponível em: http://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario/principio-da-nao-afetacao-de-

receitas 
17

Sobre essa questão, vale transcrever ementa do seguinte julgado: “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 3º, 

inciso VII, da Lei n. 12.216, de 15 de julho de 1.998, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei n. 12.604, de 2 

de julho de 1.999, ambas do Estado do Paraná. Emolumentos. Serventias extrajudiciais. Destinação de recursos a 

fundo especial criado para promover reequipamento do poder judiciário. Violação do disposto no art. 167, inciso 

v, da constituição do brasil. Não ocorrência. 1. Preceito contido em lei paranaense, que destina 0,2% (zero 

vírgula dois por cento) sobre o valor do título do imóvel ou da obrigação, nos atos praticados pelos cartórios de 
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 Outra questão que enseja inconstitucionalidade do art. 8º, I, da Lei 11.079/04, no 

entendimento de alguns doutrinadores, como Kiyoshi Harada, é o fato de os parceiros 

privados, no contrato de parceria, possuírem privilégio, devido ao sistema de garantias, que 

não é concedido aos demais credores particulares do Estado, os quais, por sua vez, estão 

sujeitos ao regime dos precatórios, previsto no art. 100, da Carta Magna. Nesse sentido, torna-

se imprescindível transcrever outro trecho do parecer elaborado pelo supracitado especialista: 

A vedação do art. 167, IV da CF sob exame, ainda que se refira, em sua parte final, a 

'prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita' (AROs) 

nada tem a ver com o sistema de garantia no sentido utilizado pelo direito privado 

(penhor, por exemplo) e muito menos com garantia de obrigações outras, 

decorrentes de contrato celebrado pela Administração Pública com particulares. 

Nessa hipótese, como é sabido, preceitos de ordem pública impõem exatamente o 

contrário: o particular é quem deve prestar garantia. O credor particular, vitorioso 

em demanda judicial contra o Estado, recebe o montante da condenação na forma do 

art. 100 da CF. É a regra. 

 É cediço que a defesa do argumento de fuga ao regime de precatórios advém da 

característica de impenhorabilidade das receitas públicas. No entanto, Fernando Vernalha 

afirma que a restrição da impenhorabilidade não tem o escopo de impedir o endereçamento de 

receitas ao pagamento de obrigações assumidas pelo Poder Público
18

; caso tivesse, todas as 

receitas, mesmo as constitucionalmente vinculadas, não estariam em consonância com o 

regime de precatórios previsto na Constituição Federal.  

 Impende considerar, ainda, como constitucional não apenas a vinculação de receitas, 

mas todas as outras formas de garantia enumeradas pela Lei 11.079/04, à medida que estas 

não possuem a mera intenção de criar privilégio à iniciativa privada. De fato, o regime de 

garantias tem o condão de, em caso de inadimplência do Poder Público, assegurar o particular 

de que receberá a remuneração devida em virtude do serviço executado.  

                                                                                                                                                                                     
protestos e títulos, registros de imóveis, títulos e documentos e tabelionatos, ao Fundo de Reequipamento do 

Poder Judiciário - FUNREJUS não ofende o art. 167, inciso V, da Constituição do Brasil. Precedentes. 2. A 

norma constitucional veda a vinculação da receita dos impostos, inexistindo, na Constituição, preceito análogo 

pertinente às taxas. Pedido julgado improcedente. Relator: Min. Eros Grau; Julgamento: 26/04/2006; Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno; Julgamento por maioria. ADI 2059/PR; DJ 09-06-2006 PP-00003”. 

Ainda com relação às exceções existentes no que se refere à vinculação de receitas, observa-se: “Lei Estadual 

12.986/1996. Violação do art. 167, IV, da CF. Não ocorrência. Preceito de lei estadual que destina 5% [cinco por 

cento] dos emolumentos cobrados pelas serventias extrajudiciais e não oficializadas ao Fundo Estadual de 

Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FUNDESP não ofende o disposto no art. 167, IV, da 

CF. Precedentes. A norma constitucional veda a vinculação da receita dos impostos, não existindo, na 

Constituição, preceito análogo pertinente às taxas.” (RE 570.513-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 16-

12-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009.)”.   
18

 VERNALHA, Fernando. REDAE. 2009. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-16-

NOVEMBRO-2008-FERNANDO%20VERNALHA.pdf 
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No entanto, deve-se atentar para uma questão mais profunda: o legislador, ao criar 

garantias para resguardar o particular do eventual não pagamento da contraprestação 

pecuniária pela Administração, buscou dar solidez ao instituto das parcerias público-privadas, 

atraindo de forma definitiva a iniciativa privada para executar serviços públicos de interesse 

coletivo. Dessa maneira, compreende-se que o sistema de garantias não apenas resguarda o 

parceiro privado, mas beneficia toda a sociedade que, por sua vez, terá à sua disposição 

serviços públicos mais bem estruturados e com qualidade superior.  

3.3.2 Os fundos especiais 

 O segundo inciso do art. 8º da Lei 11.079/04 aponta como garantia a instituição ou 

utilização de fundos especiais previstos em lei. Primeiramente, é necessário distinguir tais 

fundos do FGP (Fundo de Garantias das Parcerias Público-Privadas), o qual será estudado 

posteriormente.  

 A diferença capital entre essas duas espécies de fundos consiste no fato de que os 

primeiros não possuem personalidade jurídica, apenas natureza contábil ou financeira, ao 

contrário do FGP, o qual é, necessariamente, dotado de personalidade jurídica, sem a qual não 

poderia assumir direitos e obrigações nem mesmo ser forma de prestação de ao parceiro 

privado. 

 Tais fundos podem ser compreendidos sob a ótica do art. 71, da Lei 4.320/1964, a qual 

estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Veja-se: 

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se 

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de 

normas peculiares de aplicação. 

 Por meio da leitura do referido dispositivo legal, pode-se inferir que a instituição 

desses fundos especiais, como forma de garantia ao parceiro privado, assemelha-se à 

vinculação de receitas. Além disso, importante salientar que aplicam-se aos fundos especiais 

as mesmas normas jurídicas relativas ao ente que os instituiu, no tocante ao caráter da 

impenhorabilidade dos bens públicos. 

O art. 165, § 9º, inciso II, da Constituição Federal prevê que cabe à lei complementar 

estabelecer normas e condições de gestão financeira e patrimonial da administração direta e 
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indireta bem como condições para a instituição e o funcionamento de fundos. Todavia, nas 

palavras de Patrícia Xavier
19

, “a referida lei complementar jamais foi editada, suscitando 

dúvidas quanto à possibilidade ou não de criação de fundos”. Salienta-se, conforme a 

supracitada autora, que tal discussão atinge não apenas os fundos especiais do inciso II, mas 

também os fundos garantidores previstos no inciso V do art. 8º da Lei nº 11.079/04, dentre 

eles o FGP.  

. Parte da doutrina, representada, por exemplo, por Celso Antônio Bandeira de Mello, 

defende a inconstitucionalidade desses fundos especiais, à medida que, enquanto não 

sobrevier lei complementar, aqueles não poderão ser criados. O entendimento contrário, 

capitaneado por autores como José dos Santos Carvalho Filho
20

, consiste no fato de que o art. 

165, §9º, da Carta Magna possui cunho genérico, referindo-se ao estabelecimento de normas 

gerais sobre fundos e não a um fundo específico.  

Coadunando com a posição de José dos Santos Carvalho Filho, afirmam os advogados 

Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado
21

: 

[...] vale apontar que a mesma lei complementar prevista no art. 165, § 9º, da CF 

também deverá tratar da elaboração e da organização do PPA – Plano Plurianual, da 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA – Lei Orçamentária Anual. 

Todavia, embora não exista essa lei complementar, nunca ninguém ousou dizer que 

seriam inconstitucionais a elaboração da LDO ou a elaboração do PPA. E nem se 

diga que a Lei 4.320/1964 vale por essa lei complementar, visto que, embora tenha 

sido recebida com natureza de lei complementar, a Lei 4.320/1964 não trata de LDO 

ou de PPA, mas apenas da elaboração da LOA.  

Dessa forma, pode-se tomar como exemplo a ideia acima transcrita para elucidar a 

constitucionalidade dos fundos especiais. Da mesma maneira que não há leis complementares 

incumbidas de legitimar a criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual, 

não se pode exigir a ocorrência de lei complementar criadora dos fundos especiais, sendo 

esses passíveis de existirem por intermédio de lei ordinária, natureza da Lei 11.079/04.  

                                                           
19

 Entendimento extraído do artigo, da citada autora, “O sistema legal de garantias da Lei Nº 11.079/2004 e sua 

análise sob a ótica constitucional”, 2011. 
20

Quanto à alegada contrariedade dos fundos especiais ao art. 165, §9º, da CRFB/88, assevera o autor, em sua 

obra “Manual de Direito Administrativo”, 2012, 25ª Ed.: “A impugnação, porém, não procede. O dispositivo 

constitucional tem cunho genérico e refere-se ao estabelecimento de normas gerais sobre fundos, e não à 

instituição de fundo específico, sendo, pois, legítima a instituição deste por lei ordinária. Por outro lado, o 

dispositivo da Lei 4.320/1964 apenas impõe que as receitas dos fundos se vinculem a objetivos predeterminados, 

nada impedindo, portanto, que entre tais objetivos esteja o de garantir dívidas contraídas para a execução de 

parcerias público-privadas”. 
21

RIBEIRO,Maurício Portugal; PRADO,Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – Parceria Público-Privada: 

fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo, 2010, p.235. 
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Ademais, a Lei 4.320/1964 prevê que esses fundos devem ser compostos por receitas 

destinadas a objetivos predeterminados, sendo, pois, plenamente possível que um desses 

objetivos seja o de funcionar como garantia em caso de eventual inadimplência do Poder 

Público com relação às obrigações pecuniárias previstas no contrato de parceria.   

3.3.3 A contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras 

Ao contrário dos fundos especiais, os quais não possuem personalidade jurídica, 

sendo, assim, controlados pelo Poder Público, as companhias seguradoras que forneçam a 

contratação de seguro-garantia, consoante art. 8º, III, da Lei 11.079/04, não podem sofrer esse 

mesmo controle. Isso porque haveria confusão entre seguradora e segurado, o que poderia 

colocar sob dúvidas a finalidade de segurança contratual (CASTRO, José Augusto Dias de; 

MACHADO, Fernando apud XAVIER, Patrícia, 2011).  

 Em se tratando de companhias seguradoras privadas, o fato de o contrato PPP ser 

muito longo, podendo durar até trinta e cinco anos, e envolver diversos riscos, não estimula 

aquelas seguradoras a realizarem com o Poder Público um contrato de seguro-garantia, nos 

termos expostos.  

 Dessa maneira, opinam Maurício Portugal e Lucas Navarro (2010, p.230), quanto à 

viabilidade de utilização dessa modalidade de garantia, in verbis:  

Pensamos que essa modalidade de garantia deva se restringir, assim, nesse primeiro 

momento, àquelas parcerias em que (i) a contraprestação pública constitua parcela 

pouco significativa, de maneira que o risco a ser segurado seja de pequeno 

montante, ou (ii) o prazo do seguro-garantia seja diminuto, o que também permitiria 

minimizar grandemente o risco. 

3.3.4 Os organismos internacionais e instituições financeiras não controladas pelo 

Poder Público 

A prestação de garantia pelos organismos internacionais e instituições financeiras não 

controladas pela Administração não é muito discutida pela doutrina, em virtude de não ser a 

modalidade de garantia mais utilizada pelo Poder Público quando da impossibilidade de 

pagamento da contraprestação pecuniária ao particular.  

Entende-se como organismos internacionais as entidades formadas por Estados e que 

detêm personalidade jurídica de Direito Internacional. As garantias prestadas por estas 
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organizações são mais aceitas do que, por exemplo, as oriundas das instituições financeiras, 

em decorrência de sua credibilidade no mercado internacional, o que lhes possibilita a 

cobrança de altas taxas pelo risco assumido, razão pela qual, embora demonstrem maior 

credibilidade, tais garantias tornam-se inviáveis.  

As instituições financeiras, por sua vez, podem ser genericamente conceituadas nos 

termos do art. 17, caput, da Lei 4595/64, a qual dispõe sobre a política e as instituições 

monetárias, bancárias e creditícias:  

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em 

vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade 

principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 

próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 

propriedade de terceiros. 

O art. 8º, IV da Lei 11.079/04, contudo, assevera que apenas as instituições financeiras 

que não sejam controladas pelo Poder Público poderão prestar garantias no contrato de 

parceria público-privada.  

3.3.5 A prestação de garantia por fundo garantidor ou por empresa estatal criada para 

este fim 

 A doutrina majoritária considera essa modalidade de prestação de garantia como a 

mais relevante de todas. Tanto o fundo garantidor quanto as empresas estatais criadas com 

esse fim dependem de lei específica para sua criação, podendo ter funcionamento diverso 

conforme seu respectivo diploma legal. Ressalte-se, ainda, que o fundo garantidor e a empresa 

estatal eventualmente criada são entidades autônomas e dotadas de personalidade jurídica.  

 Primeiramente, há de se considerar que, no que tange às empresas estatais, estas 

poderão assumir a forma de sociedade de economia mista ou de empresa pública, tendo, 

assim, personalidade jurídica de natureza privada. Seu patrimônio, no caso, é alienável e 

penhorável, podendo ser ofertado em garantia.  

 Esta modalidade de garantia é, de certo modo, mais vantajosa ao particular do que as 

outras oriundas de entes que não sejam dotados de personalidade jurídica de direito privado. 

Isso porque, na hipótese de inadimplemento da contraprestação pecuniária por parte do Poder 

Público, os entes que possuam personalidade jurídica de direito privado submeter-se-ão a 

regime de execução civil, ao contrário dos entes cuja personalidade jurídica de direito público, 
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os quais se sujeitam ao moroso sistema de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição 

Federal.  

 O fundo garantidor, por sua vez, poderá ser criado por cada ente federativo, tendo 

inclusive a própria Lei 11.079/04 tratado sobre esse tema, em seu art. 16 e seguintes, quando 

criou, no âmbito da União Federal, o Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas. 

Devido à relevância do FGP, este será estudado separadamente, a seguir.  

3.3.5.1 O Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas 

 Nos termos do art. 16 da Lei 11.079/04, compreende-se que o Fundo Garantidor das 

Parcerias Público-Privadas (FGP) foi instituído, em nível federal, contando com a 

contribuição de cotas oriundas de pessoas jurídicas vinculadas à União, como se pode 

observar: 

Art. 16.  Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações 

públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite 

global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), em Fundo Garantidor de 

Parcerias Público-Privadas - FGP que terá por finalidade prestar garantia de 

pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, 

distritais, estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei. 

(Redação dada pela Lei nº 12.766, de 2012) 

Imperioso salientar que o FGP possui natureza privada e patrimônio próprio separado 

do patrimônio dos cotistas, sendo, também, sujeito a direitos e obrigações próprios, totalmente 

vinculados ao contrato de parceria. O patrimônio do FGP será formado pelo aporte de bens e 

direitos realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos 

obtidos com sua administração. 

No que se refere à contribuição realizada por meio de cotas, a leitura do art. 16, §4º da 

Lei 11.079/04 permite inferir que a integralização de tais cotas poderá ocorrer em dinheiro, 

títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis e, ainda, ações de sociedade 

de economia mista federal, excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela 

União. Trata-se de um rol exemplificativo, tendo em vista que o dispositivo legal admite, 

também, outros direitos com valor patrimonial. 

Ressalte-se que, na hipótese de a Administração Pública emitir fatura sem que haja 

rejeição por ato motivado, é plenamente possível que o particular possa requerer a garantia, 
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devendo apenas ser respeitado o prazo de 45 dias a contar da data do vencimento da prestação 

em questão, nos termos do art. 18,§5º, II, da Lei 11.079/04. 

Importante asseverar, além disso, que a integralização com bens a que se refere o § 4º 

do art. 16 será feita independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização 

específica do Presidente da República, por proposta do Ministro da Fazenda. 

O art. 17, por sua vez, trata da criação e da administração do Fundo Garantidor das 

Parcerias Público-Privadas: 

Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e 

extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, 

pela União, com observância das normas a que se refere o inciso XXII do art. 4o da 

Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

 Acerca da criação do FGP, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
22

 afirma que este fundo, 

para existir validamente, deve ser criado por lei que aponte as receitas que ficarão vinculadas 

àquele, tendo em vista que esse fundo possui um fim predeterminado. Assim, sem receita 

vinculada, o fundo não tem existência legal.  

 Segundo a autora, é impossível a criação do FGP por instituição financeira, a despeito 

do que disciplina o artigo transcrito acima, em virtude do argumento exposto no parágrafo 

anterior, restando às instituições financeiras, portanto, tomar medidas administrativas para o 

funcionamento eficaz do fundo, o qual apenas poderá ser instituído por lei.  

 A corrente doutrinária defensora da inconstitucionalidade não apenas do FGP, mas de 

todos os outros fundos garantidores, expõe argumentos cujas bases, como visto no ponto 

“3.3.2”,  servem, também, para a alegação da inconstitucionalidade dos fundos especiais. 

De acordo com doutrinadores como a citada Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Celso 

Antônio Bandeira de Mello, os fundos garantidores estariam em oposição ao art. 165,§9º da 

Carta Magna, uma vez que o referido dispositivo constitucional prevê que lei complementar 

estabelecerá normas e condições de gestão financeira e patrimonial da administração direta e 

indireta bem como condições para a instituição e o funcionamento de fundos. Em virtude de 

tal lei jamais ter sido editada, tem-se argumentado que não se poderiam criar novos fundos 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 2014, 27ª Edição, p. 335 
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enquanto inexistisse o diploma legal estabelecendo as condições gerais de instituição e 

funcionamento.  

Com o devido respeito à opinião de autores tão conceituados, acredita-se estar correta 

a tese defendida por corrente oposta, cujos argumentos giram em torno do fato de que a 

Constituição Federal apenas estabelece a edição de lei complementar que trate de normas 

gerais relativas aos fundos. Ademais, como pontua adequadamente Patrícia Xavier
23

, 

“nenhuma norma da Constituição exige que a lei instituidora de um fundo específico seja de 

natureza complementar”. Assim, não haveria qualquer óbice para a criação do Fundo 

Garantidor de Parcerias (FGP) por lei ordinária, como é a natureza da Lei nº 11.079/04.  

Não apenas convergem tais colocações para a defesa da constitucionalidade desses 

fundos garantidores, como também deve ser levantado o texto do art. 163, III, da CRFB/88, o 

qual afirma caber à lei complementar dispor sobre concessão de garantias pelas entidades 

públicas. Em possuindo os fundos garantidores, assim como as empresas estatais, 

personalidade jurídica de direito privado, não estão sujeitos à determinação constitucional 

instituída pelo mencionado dispositivo.  

Ratificando, contudo, os argumentos anteriores, não obstante fossem os fundos 

garantidores entes dotados de personalidade jurídica de direito público, ainda assim não 

estariam em desconformidade com a Constituição, tendo em vista que, como já afirmado 

reiteradamente, a Carta Magna não estabelece nenhuma norma que exija seja lei instituidora 

de um fundo específico de natureza complementar, devendo apenas, como aduz a própria 

autora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ser aquele criado por lei.  

O art. 18 da Lei 11.079/04 enumera as espécies de garantia que podem ser prestadas 

pelo Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas: 

Art. 18.  O estatuto e o regulamento do FGP devem deliberar sobre a política de 

concessão de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos 

do Fundo. (Redação dada pela Lei nº 12.409, de 2011) 

 § 1º A garantia será prestada na forma aprovada pela assembléia dos cotistas, nas 

seguintes modalidades: 

 I – fiança, sem benefício de ordem para o fiador; 

 II – penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem 

transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia; 

 III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP; 
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 Artigo “O sistema legal de garantias da Lei Nº 11.079/2004 e sua análise sob a ótica constitucional”, 2011.  
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 IV – alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com 

agente fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia; 

   V – outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a 

titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execução da 

garantia; 

  VI – garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituído 

em decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao FGP. 

O inciso VI traz a previsão de uma possibilidade de constituição de um fundo dentro 

do próprio FGP, o que se infere em função da expressão “patrimônio de afetação”, expressão 

que reaparece no art. 21 da Lei 11.079/04, segundo o qual é facultada a constituição desse 

patrimônio. Este não se comunicará com o restante do patrimônio do FGP e vincula-se 

exclusivamente à garantia em razão da qual tiver sido constituído. Além disso, conforme 

assevera Maria Sylvia Zanella di Pietro (2014:337), aquele patrimônio não pode ser objeto de 

penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial que 

decorra de outras obrigações do FGP. Denota-se, pois, uma pretensão do legislador de 

reforçar a garantia prevista por aquele fundo ao parceiro privado.  

Pode-se aduzir, por meio da análise do artigo transcrito acima, que as garantias 

ofertadas pelo FGP gozam de constitucionalidade, a despeito de eventuais noções em sentido 

oposto, tendo em vista que, como já apontado, aquele fundo possui natureza jurídica privada, 

podendo, pois, seus bens, por exemplo, ser objeto de penhora ou de outras medidas 

assecuratórias como a hipoteca, como prevêem, respectivamente, os incisos II e III do art. 18 

da Lei 11.079/04.   

4 DESAFIOS PARA O ALCANCE DE MODELOS EFICAZES DE PARCERIA 

   Embora o instituto das parcerias público-privadas complete, no ano de 2014, uma 

década desde seu surgimento com a Lei 11.079/04, a estrutura do sistema de garantias ainda 

se revela desafiadora e ineficaz sob alguns pontos de vista, os quais serão analisados no 

capítulo em comento.  

 Ademais, a relação entre os riscos e as garantias não alcançou o equilíbrio necessário 

para que os projetos de parceria sejam ideais tanto para o particular quanto para a 

Administração Pública. A construção de um modelo eficaz de parcerias demanda não apenas 

uma relação equilibrada entre os riscos e as garantias contratuais, mas, sobretudo, que essas 

garantias sejam capazes de assegurar que os parceiros, especialmente o particular, não sofram 

o impacto daqueles riscos a ponto de prejudicar o projeto que se pretende desenvolver.  
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Por este motivo, serão abordados, no presente capítulo, os desafios enfrentados para a 

estruturação de um modelo de parcerias público-privada eficaz, rentável sob o ponto de vista 

econômico e sustentável, sob a ótica da eficiência na execução dos serviços públicos.  

4.1 A busca por equilíbrio na relação entre riscos e garantias 

 O equilíbrio econômico-financeiro, já abordado no capítulo sobre os riscos, é, na 

opinião de muitos juristas, um princípio administrativo, previsto pelo art. 65, II, “d”, da Lei 

8.666/93, o qual, em função de sua natureza, deve reger os contratos pactuados pelo Poder 

Público. No entanto, sob o ponto de vista econômico, aquele princípio deve ser observado, 

também, como uma meta, um objetivo que deve ser alcançado pelos parceiros, na alocação de 

riscos.  

 Como se sabe a alocação dos riscos é um dos temas cardeais em um contrato de 

parceria. Isso porque, por meio de cláusulas objetivas de distribuição de riscos, pode-se 

estabelecer quais partes serão responsáveis pela incidência de determinados riscos e como os 

contratantes devem se preparar para eventuais situações que possam gerar prejuízos para a 

execução do objeto contratual.  

 Além disso, de acordo com o advogado e professor Maurício Portugal Ribeiro
24

, deve-

se pensar em uma estrutura de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a despeito 

das práticas que vêm sendo adotadas para este fim. Observa-se: 

Em relação à prática da estruturação de contratos de concessão e PPP, creio que o 

maior desafio é se construir sistemas de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro que sejam coerentes com a matriz de riscos contratual, que não a distorça. 

Isso parece algo trivial, mas não é. Só para dar um exemplo: na esteira da 

experiência americana, é comum no Brasil adotar-se a regulação por taxa de retorno, 

como instrumento para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Ora, se se 

adota esse sistema de regulação, para que o sistema de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro não distorça a matriz de riscos contratual, seria necessário o 

regulador estabelecer limites em relação a cada um dos conjuntos de custos do 

contratado, de maneira que eventual ineficiência do concessionário na gestão dos 

custos não seja repassada para o usuário e para o Poder Público. Do contrário, a 

regulação de taxa de retorno vira simplesmente uma “garantia de taxa de retorno” 

que distorce a matriz de riscos e permite ao concessionário transferir para o Poder 

Público e para os usuários riscos (e custos) com os quais ele deveria lidar. 

 Nota-se, portanto, que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deve ser 

orientada por mecanismos que não destorçam a matriz contratual, mas sim que garantam 
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 Entrevista publicada no site <http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/entrevista-mauricio-portugal-

ribeiro> para o “PPP Brasil”, em 24/10/2011.  

http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/entrevista-mauricio-portugal-ribeiro
http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/entrevista-mauricio-portugal-ribeiro
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efetivamente que o impacto dos riscos não escoe para o outro parceiro e, principalmente, para 

os usuários do serviço público.  

É preciso compreender, diante disso, que manter o equilíbrio econômico-financeiro, 

em um contrato de parceria, significa, acima de tudo, preservar a distribuição inicial de riscos, 

inclusive em casos de imprevisibilidade, ou, em caso de impossibilidade, restabelecer aquela 

alocação, para que os parceiros não assumam efeitos dos riscos que não lhes competem.   

Nesse ínterim, o papel do sistema de garantias é fundamental. Além dos mecanismos 

que se devem adotar para preservar o equilíbrio econômico-financeiro, as garantias 

enumeradas pelo art. 8º da Lei 11.079/04 permitem que, para o particular, os riscos ligados à 

eventual inadimplência das obrigações pecuniárias assumidas pela Administração sejam 

mitigados, o que gera equilíbrio entre os próprios riscos e as garantias. Não apenas logra-se 

esse equilíbrio, mas, principalmente, tranqüilidade para o particular de, com a redução 

daquele risco, a administração sobre os demais, que lhe competem, fica mais fácil, mais bem 

planejada.  

O equilíbrio entre a alocação de riscos e as garantias depende, contudo, de um regime 

assecuratório eficaz, cujos mecanismos funcionem no sentido de proporcionar ao particular a 

tranqüilidade e a segurança imprescindíveis para uma melhor administração dos demais riscos 

presentes no contrato de PPP e, sobretudo, oferecer a ambos envolvidos uma relação 

contratual harmoniosa.   

4.2 A prescindibilidade das garantias 

 Diante desse contexto, suscita-se a questão da prescindibilidade das garantias na 

estrutura das parcerias público-privadas. Segundo o advogado Maurício Portugal Ribeiro
25

, há 

algumas situações em que é possível realizar um projeto de PPP sem o oferecimento de 

garantias ao parceiro privado, o que na verdade ainda se caracteriza, na realidade brasileira, 

como uma matéria de alta complexidade.  

A primeira delas é o caso do ente estatal que possua boa classificação de crédito. No 

Brasil, entretanto, há poucos entes estatais que possuam esse nível de classificação, sendo 

esse apenas um dos fatores para o desestímulo da iniciativa privada em investir no país, não se 
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 Artigo “Garantias de pagamento público em contratos de PPP: como estruturar um sistema ideal?”, de autoria 

do mencionado advogado, publicado em 18/02/2014. 
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podendo olvidar a questão do moroso regime de precatórios, previsto pelo art. 100 da 

Constituição Federal, ao qual se submete a execução de obrigações contra entes estatais. 

Ademais, houve várias tentativas de criação de regime especiais de pagamento de dívidas 

públicas, como, por exemplo, a edição da Emenda nº 62/2009, a qual foi declarada 

inconstitucional, em diversos aspectos, pelo Supremo Tribunal Federal, que não resultaram 

em uma solução concreta para a questão do pagamento dos entes estatais.  

É compreensível, portanto, que a iniciativa privada não se sinta, muitas vezes, atraída 

para investir em projetos de PPP no Brasil, já que vários entes estatais não possuem uma boa 

classificação de crédito ou meios sólidos de garantir o pagamento devido ao particular sem 

que isso demore indeterminadamente.  

Contudo, no que tange a entes estatais sem boa classificação de crédito, Maurício 

Portugal Ribeiro cita o exemplo de um projeto de PPP ocorrido no Brasil sem a oferta de 

garantias, qual seja a parceria do Datacenter, já apontada no presente trabalho. O fato de os 

contratantes, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, estarem submetidos à regulação 

bancária, implicou a obrigatoriedade de pagamento da contraprestação pecuniária ao parceiro 

privado, o que possibilitou a ocorrência do aludido projeto sem o amparo de um sistema 

assecuratório.  

Outra possibilidade de realização de parcerias público-privadas sem garantias consiste 

na hipótese de projetos que gerem baixa exposição de capital da iniciativa privada ao Poder 

Público. Exemplifica-se essa possibilidade com o Projeto Porto Maravilha, no município do 

Rio de Janeiro. Nessa PPP, o mecanismo de financiamento da contraprestação é intrínseco à 

própria operação urbana. Isso porque a Lei 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, permite que, 

nestes tipos de operações, a municipalidade fomente o potencial construtivo da região, 

emitindo títulos que amortizem os investimentos realizados pelo parceiro privado para a 

realização de obras e aquisição de maquinário, razão pela qual, em sendo reembolsado o 

particular, não se fazem necessárias as garantias. 

 

Todavia, é preciso elucidar o fato de que, não obstante haja exceções nas quais se pode 

dispensar o regime de garantias, este possui um papel fundamental para a concretização de um 

projeto de parceria público-privada. A regra, consoante previsão legal, é a de existência de 

garantias para resguardar o particular da eventual inadimplência da Administração. 
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4.3 O erro cometido pelos estados 

 O sistema de garantias previsto na Lei 11.079/04 diz respeito à estrutura que deve 

nortear os contratos de parceria público-privada no âmbito da União, tendo em vista que a 

referida legislação é federal. O primeiro desafio, considerado até mesmo um erro por parte da 

doutrina, consiste na reprodução das garantias previstas na mencionada lei por parte dos 

estados e dos municípios, as quais, na realidade, resumiam-se à previsão de um fundo 

garantidor.  

Como enuncia Maurício Portugal Ribeiro
26

, os estados e municípios que celebraram 

contratos de PPP necessitaram criar mecanismos de garantias alternativos. Na maioria dos 

casos, aqueles entes optaram por se valer de recebíveis ou de recursos transferidos pela União, 

notadamente da cota-parte do FPE - Fundo de Participação dos Estados, do FPM - Fundo de 

Participação dos Municípios ou da arrecadação de royalties. Este modelo, porém, tende a se 

limitar pelo teto dos recursos que vêm sendo segregados em garantia que, de resto, servem a 

outros propósitos dentro da política orçamentária destes entes.   

Denota-se que as alternativas encontradas pelos estados e municípios geravam 

dependência desses entes com relação à União, não se permitindo uma maior liberdade para 

oferecimento de garantias oriundas de recursos próprios, e permeavam, também, em meio a 

questões polêmicas, como a dos royalties, tendo em vista que, recentemente, a repartição dos 

royalties do petróleo, por exemplo, gerou grandes discussões nas esferas legislativa, política e 

jurídica.  

Alguns estados como o de Minas Gerais e da Bahia, por exemplo, criaram, à imagem 

do FGP previsto pela Lei 11.079/04, fundos garantidores
27

; no entanto, ao contrário do fundo 

federal, os fundos estaduais não possuem personalidade jurídica, estando, pois, vinculados aos 

entes federativos e possuindo caráter exclusivamente contábil.  
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 Artigo “Garantias de pagamento público em contratos de PPP: como estruturar um sistema ideal?”, de autoria 

do mencionado advogado, publicado em 18/02/2014. 
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 A Lei 9.290/2004 afirma, em seu art. 17: “Fica criado o Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas do 

Estado da Bahia – FAGE Bahia – entidade contábil sem personalidade jurídica, com o objetivo de viabilizar a 

implementação do Programa de Parcerias Público-Privadas, conferindo-lhe sustentação financeira”. 

Já a lei mineira 14.869/2003 determina em seu art. 1º: “Fica criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas do 

Estado de Minas Gerais, entidade contábil sem personalidade jurídica, com o objetivo de sustentação financeira 

ao Programa de Parcerias Público-Privadas”. 
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 O fato de esses fundos não possuírem personalidade jurídica própria dificulta o 

funcionamento de seu principal objetivo, qual seja o oferecimento de garantias, na medida em 

que a execução de obrigações contra esses fundos significaria a execução contra os próprios 

estados em cujos orçamentos estão previstos aqueles fundos previstos, o que revisita a 

discussão sobre a classificação de créditos dos entes estatais brasileiros.  

 É notório que, embora tenham se antecipado o estado de Minais Gerais e da Bahia na 

previsão legislativa de um fundo garantidor, já que suas leis foram anteriores à Lei 11.079/04, 

não o fizeram da melhor forma, conforme já explicado, inviabilizando, portanto, o 

funcionamento adequado de seus sistemas de garantias. Uma possível solução para essa 

questão seria a reforma da legislação concernente aos fundos garantidores desses estados e, no 

tocante aos demais entes federativos que não possuam fundos para projetos de PPP, é 

imperioso que estes sejam criados.  

4.4 Soluções para a estruturação de garantias ideais 

 Não apenas mostra-se a questão dos estados desafiadora para a concretização de um 

modelo de parceria eficaz, mas deve ser analisado, também, um fator inerente a todos os tipos 

de PPP, federais, estaduais e municipais. Maurício Portugal Ribeiro
28

 aduz que, hoje, é 

comum que se compreenda como objeto do sistema de garantias apenas o pagamento da 

contraprestação pecuniária pela Administração, em caso de inadimplência ao longo do 

contrato, sendo esquecida a hipótese de extinção antecipada desse contrato, na qual é cessado 

o pagamento da contraprestação, sendo possível que haja um saldo considerável de 

investimentos ainda não amortizados e que não possa ser adimplido de imediato pelo Poder 

Público, por razões aqui já estudadas, como o esgotamento de recursos ou a ineficiência de 

regimes especiais de pagamento de dívida pública.  

 Diante dessa situação, ficaria sujeito o particular aos mecanismos comuns de execução 

contra os entes estatais, como o regime de precatórios, o que é altamente prejudicial para o 

país como um todo, à medida que a iniciativa privada sentir-se-ia desencorajada a celebrar 

novos contratos com o Poder Público.  
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 Artigo “Garantias de pagamento público em contratos de PPP: como estruturar um sistema ideal?”, de autoria 

do mencionado advogado, publicado em 18/02/2014. 
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 A fim de se promover uma solução viável para a hipótese de extinção antecipada do 

contrato, deve-se pensar, como ensina Maurício Portugal Ribeiro, em um parcelamento da 

remuneração devida ao particular, não se admitindo que esta seja efetuada de uma só vez, ao 

final do contrato, o que garante ao parceiro privado a amortização de seus investimentos por 

parcelas que, por sua vez, devem ser estipuladas no contrato de forma que não se onere o ente 

público, mas que, simultaneamente, possa dar segurança ao particular.  

 Em virtude de tal parcelamento poder vir a englobar parcelas que tenham seu 

pagamento arbitrado para período posterior ao encerramento do contrato, é necessário, ainda, 

que se mantenham as garantias, mesmo que oriundas de termos distintos dos dispostos no art. 

8º da Lei 11.079/04.  

 Não obstante o sistema de garantias ainda precise de reformas estruturais, a alteração 

da Lei 11.079/04, em alguns aspectos, por meio da edição da Lei 12.766/12, resultado da 

conversão da Medida Provisória 575, trouxe algumas modificações significativas no que 

tange às garantias. Os mais relevantes para o tema em comento, quais sejam, as garantias, 

serão a seguir analisados brevemente.  

 De acordo com Rafael Wallbach Schwind
29

, a lei 12.766/12 foi responsável pela 

ampliação do limite percentual de comprometimento da receita corrente líquida dos Estados, 

Distrito Federal e, também, dos Municípios para 5% (cinco por cento), no que se refere à 

concessão de garantias e realização de transferências voluntárias pela União. Segundo aquele 

autor, já é a segunda vez que se amplia esse limite percentual. Em sua redação original, o 

limite previsto na lei 11.079/04 era de 1%. Com o advento da Lei 12.024, de 2009, foi 

ampliado para 3%. Por fim, em 2012, com a lei 12.766, produto da conversão da MP 575, 

passou a ser de 5%. 

 Nesse ínterim, observa-se uma clara intenção de estimular a utilização das parcerias 

público-privadas pelos entes federativos, tendo em vista que a ampliação do percentual de 

comprometimento de suas receitas líquidas para fins de garantia é um fator preponderante 

para a maior atração dos investimentos privados.  

                                                           
29

 Artigo de autoria do mencionado autor, disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI171542,101048Alteracoes+na+lei+das+parcerias+publicoprivadas+

pela+lei+12766 > 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI171542,101048-Alteracoes+na+lei+das+parcerias+publicoprivadas+pela+lei+12766
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI171542,101048-Alteracoes+na+lei+das+parcerias+publicoprivadas+pela+lei+12766
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Outra importante alteração trazida pela Lei 12.766/12, consoante explica Rafael 

Wallbach Schwind, foi a inclusão do art. 6º, §2º da Lei 11.079/04
30

, que dispõe sobre a figura 

do aporte de recursos, a qual consiste na destinação de recursos pela Administração ao 

parceiro privado, com relação à construc ̧ão ou aquisic ̧ão de bens que serão utilizados na fase 

pré-operacional. O aporte de recursos, contudo, não se confunde com a contraprestação 

pecuniária prevista pelo art. 6º da Lei 11.079/04, já que tal contraprestação diz respeito à 

remuneração que deve ser paga ao longo do projeto de PPP.   

 Por fim, deve-se apontar como uma alteração benéfica para o sistema de garantias, as 

modificações, atinentes ao FGP, introduzidas pela Lei 12.766/12. A primeira delas está 

prevista no art. 18, §4º da Lei 11.079, segundo o qual, além das modalidades assecuratórias 

definidas pelo §1º daquele dispositivo legal, o FGP poderá prestar garantia por intermédio de 

contratação de instrumentos disponíveis no mercado, até mesmo a fim de complementar 

alguma das garantias previamente delineadas.  

 A segunda, por sua vez, diz respeito à redução do prazo mínimo em que o FGP poderá 

ser acionado pelo parceiro privado. Agora, com a lei 12.766, o particular poderá acionar o 

fundo garantidor após quinze dias do vencimento, no caso de crédito líquido e certo constante 

de título exigível, aceito e não pago (art. 18,§5º, I) e após quarenta e cinco dias da data do 

vencimento, no caso de fatura emitida e não aceita pelo parceiro público, desde que não tenha 

havido rejeição expressa por ato motivado. (art. 18,§5º, II). Os prazos anteriores consistiam, 

respectivamente, em quarenta e cinco e noventa dias.  

 Como se pode perceber, a redução dos prazos mínimos que devem ser observados pelo 

parceiro privado para o acionamento do fundo garantidor mostra a tentativa do legislador de 

ampliar a liquidez da garantia, tornando-a mais interessante ao investidor privado, o que, por 

sua vez, fomenta a ocorrência de mais projetos de PPP. 

 A última alteração, no âmbito do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, é a 

motivação para a recusa de pagamento. Nos termos do art. 18, §10, “O FGP é proibido de 

                                                           

30
 Art. 6º, § 2

o
  O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de 

obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei n
o
 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se 

contratos celebrados até 8 de agosto de 2012.   
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pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado”. Isto significa que apenas se houver 

recusa imotivada da fatura pelo parceiro público, o fundo garantidor deverá efetuar o 

pagamento ao parceiro privado.  

O §11, por sua vez, afirma que “o parceiro público deverá informar o FGP sobre 

qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no prazo de 40 (quarenta) dias 

contado da data de vencimento”, a fim de evitar que o particular acione o fundo e este efetue o 

pagamento sem conhecer as razões da rejeição pela Administração. Essa última modificação 

busca resguardar interesses de ambos os parceiros, fortalecendo, assim, não apenas o regime 

de garantias como todo o instituto das parcerias público-privadas.  

Pode-se afirmar que a Lei 12.766/12, resultado da MP 575, tratou de alguns pontos de 

extrema relevância para as garantias ofertadas no contrato de PPP ao particular. Embora esse 

regime ainda não tenha alcançado sua total eficácia, aquela lei permitiu avanços que devem 

ser somente o ponto de partida para o desenvolvimento de outras estratégias que possam 

fortalecer o regime de garantias, tornando, pois, os contratos de PPP mais seguros e 

vantajosos tanto para o Poder Público quanto para a iniciativa privada. 

Sob essa linha de raciocínio, o já citado advogado Maurício Portugal Ribeiro, 

pensando em possíveis soluções para a estruturação de um sistema ideal de garantias, elencou 

alguns princípios que devem nortear o contrato de PPP
31

:  

“O sistema de garantias a ser montado deve abranger a vinculação e a alienação ou 

cessão fiduciária, pela Administração Pública Direta e Indireta, de recebíveis com 

histórico de solvabilidade, valores e solidez jurídica adequados para dar certeza à 

concessionária da satisfação dos seus créditos contra a Administração Pública, ao 

longo de todo o contrato de PPP e a constituição de uma reserva de liquidez para 

esse sistema de garantia, para dar cabo das situações mais urgentes de 

descumprimento do contrato”.  

 A abrangência das garantias, compreendendo a indenização que deve ser paga ao 

particular em caso de extinção antecipada do contrato, já discutida no presente tópico é um 

dos objetos abordados pelo mencionado autor para a existência de um regime ideal de 

garantias. Além disso, é apontada a solvabilidade dos créditos, compreendendo a vinculação e 

a alienação ou cessão fiduciária, com a finalidade de oferecer o menor risco de crédito 

possível ao particular. 

                                                           
31

 Artigo “Garantias de pagamento público em contratos de PPP: como estruturar um sistema ideal?”, de autoria 

do mencionado advogado, publicado em 18/02/2014. 
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 Quanto aos valores, o autor assevera que deve haver simultaneidade entre os 

recebíveis que serão utilizados como garantia e as obrigações de pagamento do Poder Público 

para que, em caso de eventual inadimplência por parte da Administração, o concessionário 

possa receber os pagamentos devidos nas datas já firmadas, sentindo-se mais seguro, portanto. 

 A solidez jurídica do sistema de garantias está pautada em três vertentes, de acordo 

com o autor, sendo, talvez, de todos os princípios o mais relevante para o parceiro privado, na 

medida em que resume o papel dos demais: a) pela escolha de recebíveis que possam ser 

cedidos fiduciariamente em garantia ao particular, para dar mais certeza a este de quais 

receitas lhe serão comprometidas; b) pela aprovação das autorizações legais necessárias à 

vinculação de receitas e cessão fiduciária; e c) pela montagem de uma estrutura contratual que 

possibilite a execução extrajudicial automática das garantias e pagamento à concessionária em 

caso de inadimplência pelo Poder Concedente em relação a qualquer uma de suas obrigações 

oriundas do contrato de PPP.  

 Mais um princípio enumerado pelo autor é a reserva de liquidez, segundo o qual o 

sistema de garantias deve contemplar essa reserva pelo prazo de pelo menos seis meses do 

valor do pagamento público devido à concessionária no período de funcionamento do projeto. 

Os recursos que comporão a reserva de liquidez devem estar cedidos fiduciariamente para o 

particular.  

 O autor, em seu artigo, cita, ainda, como um dos princípios que devem balizar o 

regime de garantias, a solução de controvérsias por meio da arbitragem, tema que já foi 

tratado em tópico anterior. Vale, no entanto, sintetizar aqui a importância do referido 

mecanismo processual para o sistema de garantias.  

Utilizando-se da arbitragem, o Poder Público e a iniciativa privada possuem maior 

autonomia para dirimir eventuais conflitos que surjam no decorrer do projeto de parceria, uma 

vez que não estão mais submetidos à vontade de um juiz. Em contrapartida, os envolvidos no 

contrato de PPP podem, como já esclarecido, optar pela utilização de critérios próprios, 

definidos na lei de arbitragem, mas não impostos pela dinâmica processual comum. Assim, é 

notório que a arbitragem garante aos parceiros a preservação de uma relação contratual 

harmoniosa, o que, por sua vez, é fundamental para o pleno funcionamento de um projeto de 

parceria público-privada.  



63 
 

 
 

 Pode-se inferir, pois, por meio da análise das informações acima, que o sistema de 

garantias previsto pela Lei 11.079/04 ainda necessita do desenvolvimento de outros 

mecanismos que possam torná-lo adequado estruturalmente tanto para o Poder Público quanto 

para a iniciativa privada. Com a edição da Lei 12.766/12, avançou-se consideravelmente para 

o alcance de um sistema eficiente de garantias, mas, como dito, é imperioso que sejam 

descobertas outras formas de transformar tal avanço em conquistas definitivas.  

4.5 O controle exercido sobre as Parcerias Público-Privadas 

 A parceria público-privada, em sendo uma forma de atuação do Estado, está sujeita a 

um sistema de controle público e social, como bem elucida o professor Pedro Paulo de 

Almeida Dutra
32

. A Lei 11.079/04 não faz menção expressa acerca do controle exercido sobre 

as parcerias, mas pode-se afirmar que, sobre elas, incidem o Controle Interno e o Controle 

Externo, como prevê a Constituição Federal, os quais serão analisados a seguir: 

a) O Controle Interno 

 

O primeiro diz respeito ao controle administrativo, sob competência dos Ministérios e 

das Agências Reguladoras. Como assevera o professor Pedro Paulo de Almeida Dutra
33

, a 

supervisão ministerial exerce-se por meio da orientação, coordenação e controle das 

atividades e órgãos subordinados ou vinculados a determinado Ministério. Como já elucidado 

no presente trabalho, o projeto de PPP deve ser subjugado à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

devendo, ainda, ser compatível com os ditames da Lei Orçamentária Anual e do Plano 

Plurianual.  

Dessa maneira, nota-se que, internamente, a Administração deve observar e fiscalizar 

se o projeto de parceria vem obedecendo às leis supracitadas, bem como se o procedimento 

licitatório vem sendo, também, respeitado, dentre outras atribuições. Esse controle exercido 

pela Administração é, segundo a doutrina, um poder-dever, não podendo ela deixar de 

cumpri-lo, sob pena de responsabilidade por omissão, devendo, contudo, ser exercido em 

consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.  

                                                           
32

 Professor da Faculdade de Direito da UFMG. Redigiu o texto “O Controle das Parcerias Público-Privadas”, 

publicado na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Disponível em: 

<http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2005/03/-sumario?next=23> Acesso em: 30 nov. 2014. 
33

 Professor da Faculdade de Direito da UFMG. Redigiu o texto “O Controle das Parcerias Público-Privadas”, 

publicado na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Disponível em: 

<http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2005/03/-sumario?next=23> Acesso em: 30 nov. 2014. 

http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2005/03/-sumario?next=23
http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2005/03/-sumario?next=23
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Nesse sentido, observa-se o art. 174, caput, da Constituição Federal:  

 

Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

 

A função das Agências Reguladoras é fundamental para o controle e a fiscalização dos 

projetos de parceria, na medida em que, para o sucesso das parcerias público-privadas, é 

necessário que haja marcos regulatórios estáveis, além de instituições confiáveis. Dessa 

forma, deve haver uma maior interação entre tais agências e os projetos de PPP que vêm 

sendo desenvolvidos no Brasil.  

Dentro do âmbito da PPP, há, ainda, o controle exercido por seu órgão gestor, 

conforme art. 14, da Lei 11.079/04, o qual deve disciplinar o procedimento sob o qual deverá 

ocorrer o projeto de parceria, autorizar a abertura da licitação, dentre outras atribuições. Em 

suma, o órgão gestor realiza a fiscalização das parcerias público-privadas, tanto prévia quanto 

posteriormente à celebração do contrato.  

Ressalte-se, ademais, que as Agências Reguladoras, os Ministérios e o órgão de gestão 

da PPP devem atuar conjuntamente, tendo em vista o que prevê o art. 15 da Lei 11.079/04
34

. 

Os Ministérios e tais Agências devem submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder 

à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada.  

 

b) O controle externo 

Com supedâneo no art. 71, da Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional, 

com auxílio do Tribunal de Contas, o controle externo sobre a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta.  

No tocante às parcerias público-privadas, especificamente, cabe ao Congresso 

Nacional e ao Tribunal de Contas examinar relatórios de desempenho dos contratos, os quais, 

por sua vez, devem ser encaminhados pelo órgão gestor de parcerias. Nesse ponto, impende 

                                                           
34

 Art. 15. Compete aos Ministérios e às Agências Reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, 

submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de 

parceria público-privada. 

Parágrafo único. Os Ministérios e Agências Reguladoras encaminharão ao órgão a que se refere o caput do art. 

14 desta Lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de 

parceria público-privada, na forma definida em regulamento.  
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asseverar que o Tribunal de Contas deve exigir estudos econômicos preliminares que revelem 

a viabilidade, não apenas jurídica (conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal), mas 

também econômica, de celebração do contrato de PPP, a fim de dar maior credibilidade ao 

projeto de parceria e, ainda, melhorar a imagem brasileira no mercado internacional.  

Paralelamente à atuação do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, 

deve o Ministério Público, como órgão independente, exercer controle sobre as parcerias 

público-privadas federais, no que diz respeito ao cumprimento das diretrizes legais impostas 

pela Lei 11.079/04, à adequação das normas contratuais aos ditames da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e, também, à ocorrência da licitação, sendo cabível que o Parquet 

proponha ação de suspensão de procedimento licitatório caso não verifique a viabilidade do 

projeto, seja ela de cunho econômico ou jurídico. Os Tribunais de Conta dos Estados, assim 

como os Ministérios Públicos Estaduais devem, da mesma forma, atuar no controle sobre os 

projetos de parceria estaduais.  

4.5.1 O controle sobre as garantias e sobre a execução do contrato 

 Para que haja êxito no funcionamento do projeto de parceria, é fundamental, como já 

esclarecido, que o regime de garantias seja eficiente. Assim, após o controle da legalidade, 

legitimidade e, ainda, da viabilidade do projeto de parceria, é necessário que se exerça 

controle, também, sobre as garantias.  

 Tal controle, segundo aduz o Mestre em Direito Público Jorge Ulisses Jacoby 

Fernandes
35

, deve atender a dois pontos: o sistema de garantias deve ser constituído de bens, 

direitos e ações que apresentem liquidez, e não pode subtrair bens, direitos e ações destinados 

à execução de outras atividades públicas, o que exige grande esforço por parte dos órgãos de 

controle e fiscalização. 

 A necessidade de controle sobre o regime de garantias advém da imprescindibilidade 

que reveste a remuneração que deve ser efetuada ao parceiro privado pelo Poder Público. O 

enfraquecimento do crédito público, a morosidade do Poder Judiciário e do regime de 

precatórios instituído constitucionalmente e, por fim, a fama de “mau pagador”, assumida, 

durante muito tempo pelo governo brasileiro, produziram a necessidade de controlar de forma 

incisiva o sistema de garantias.  

                                                           
35

 Artigo “PPP - Parceria-Público-Privada : uma visão de controle”, de autoria do mencionado Mestre.  
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 Nesse contexto, a despeito de o Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas 

(FGP) possuir natureza privada, está também sujeito a controle, especialmente em função de 

constituir um dos pilares da credibilidade das parcerias. Assim, é salutar que seja exercido 

rigoroso controle sobre este fundo e sobre todas as outras espécies de garantia, para que se 

possa verificar se os contratos celebrados estão agindo em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pela Lei 11.079/04. 

 No tocante à execução do contrato de parceria, o controle deve ser exercido desde o 

procedimento licitatório. Deve ser realizado, portanto, um estudo prévio, consoante art. 10, I, 

da Lei 11.079/04, que demonstre, em suma, a conveniência e a oportunidade da contratação, 

além de outras determinações legais. Verifica-se: 

  Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na 

modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada 

a: 

        I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que 

demonstre: 

        a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das 

razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada; 

        b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados 

fiscais previstas no Anexo referido no § 1
o
 do art. 4

o
 da Lei Complementar n

o
 101, 

de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 

despesa; e 

        c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta 

Lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 

29, 30 e 32 da Lei Complementar n
o
 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações 

contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato; 

        II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos 

exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada; 

        III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela 

Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de 

diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; 

        IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, 

durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas 

pela Administração Pública; 

        V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o 

contrato será celebrado; 

        VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante 

publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio 

eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do 

objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 

(sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital; e 

        VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento 

ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do 

contrato exigir 

 No que tange à execução do contrato em si, devem ser controlados e fiscalizados os 

termos contratuais desde o respeito ao prazo de vigência até a regulamentação de garantia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art32
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aplicável na hipótese de inadimplência pecuniária do Poder Público. Os órgãos de controle 

devem, pois, atuar de forma rigorosa na fiscalização do funcionamento do projeto de parceria.  

Outrossim, um ponto de extrema relevância que deve ser verificado pelos órgãos de 

controle é a eficiência dos serviços, vislumbrada pelo art. 4º, I, da Lei 11.079/04. No Brasil, é 

comum que os serviços públicos não funcionem com qualidade e com infra-estrutura 

adequada, razão pela qual os entes federativos têm, cada vez mais, optado pelas parcerias 

público-privadas. Todavia, ainda que tais projetos de parceria mostrem-se mais viáveis para 

dirimir essa questão de precariedade nos serviços públicos, é essencial que o controle 

exercido sobre eles seja profícuo do ponto de vista da eficiência.  

Por fim, pode-se sumarizar a questão acerca do controle sobre as PPPs em três 

principais pontos: a) as normas contratuais devem ser compatíveis com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e devem, ainda, estar em conformidade, também, com a Lei 

Orçamentária Anual e o Plano Plurianual; b) o regime de garantias deve ser composto por 

bens, direitos e ações que possuam liquidez e por mecanismos que não subtraiam garantias 

destinadas a outros projetos públicos e c) deve ser controlada e fiscalizada, de forma rigorosa, 

a eficiência dos serviços públicos executados ou prestados pela iniciativa privada.  

Assim, como foi exposto no presente tópico, o controle sobre as parcerias público-

privadas deve ser exercido de forma incisiva, tanto pelos órgãos de controle interno quanto 

pelos de controle externo, desde o momento de opção pela parceria público-privada até a 

aferição de eficiência dos serviços públicos. Isso porque, em contratos de longa duração, 

como são os de parceria, torna-se desafiador o exercício de um controle sério e estável.  

Logo, exsurge a noção de que os órgãos de controle devem atuar paralelamente, 

exigindo estudos preliminares que viabilizem o contrato de parceria e, primordialmente, a 

eficiência dos serviços, a fim de que esse instituto torne-se uma realidade cada vez mais 

presente na forma de contratação pela Administração Pública.  
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CONCLUSÃO 

 A Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2014, trouxe profundas alterações na forma de 

contratação realizada pela Administração Pública. A associação entre as esferas pública e 

privada possibilitou o desenvolvimento de infra-estrutura em serviços públicos de interesse de 

toda a sociedade. Outrossim, não se pode olvidar o fato de que, hoje em dia, não obstante a 

maior utilização de projetos de PPP pelos entes federativos, as parcerias público-privadas 

ainda enfrentam alguns óbices estruturais.  

 Dentre as principais características inerentes às parcerias público-privadas, impende 

destacar o compartilhamento de riscos entre os parceiros e a introdução de um sistema de 

garantias com o fito de promover segurança jurídica para os envolvidos no contrato, em 

especial para o particular, cujo interesse em investir em projetos de PPP era mitigado em 

função, principalmente, da possibilidade de não pagamento da remuneração que lhe era 

devida pelo Poder Público. Como se notou, ao longo do presente estudo, existe uma profunda 

e direta, porém desequilibrada, conexão entre os riscos e as garantias, sendo este o primeiro 

desafio a ser enfrentado pelos parceiros, cuja solução é exatamente a existência de equilíbrio 

na referida relação, por meio de uma alocação de riscos adequada, a qual deve ser 

acompanhada por um sistema ideal de garantias.  

O regime assecuratório, para alcançar sua forma ideal, por sua vez, consoante exposto 

pelo trabalho, deve abranger todas as obrigações pecuniárias assumidas pela Administração 

Pública e ser composto por direitos, ações e bens que possuam liquidez. Além disso, é 

primordial que sejam realizadas reformas nas legislações estatais de PPP, para que seus 

sistemas de garantias tornem-se sólidos e eficientes. No tocante ao controle que se deve 

exercer sobre as parcerias público-privadas, é vital, para o êxito do projeto de parceria, que tal 

controle seja realizado de forma conjunta e incisiva pelos órgãos responsáveis, desde o 

procedimento licitatório até a fase de execução ou prestação do serviço público. 

Depreende-se, pois, que as PPPs ainda atravessam alguns desafios estruturais, sendo 

imperioso que estes sejam superados para que se alcancem, no cenário jurídico-econômico 

brasileiro, modelos eficazes de parceria, a fim de se tornar aquele instituto cada vez mais 

adotado não apenas pelos estados, mas pela própria União, tendo em vista a necessidade de 

serviços públicos mais eficientes, do ponto de vista qualitativo, para atender aos anseios 

sociais.  . 
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