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RESUMO 

 

DIAS, Erika Nunes. Parceria Público-Privada: Aspectos controvertidos. 2016. 75 fls. 

Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.  

 

A presente pesquisa tem o objetivo de suscitar as principais controvérsias acerca das parcerias 

público-privadas, partindo da análise da Lei n° 11.079/2004. Através do estudo das parcerias 

buscamos expor e explicar as principais questões sobre o instituto trazidas na legislação e 

doutrina. Prosseguimos até o exame da constitucionalidade de alguns tópicos e aplicabilidade 

em caso concreto. Para a melhor compreensão da monografia, a primeira parte busca fazer um 

breve resumo dos principais pontos acerca da concessão especial de serviços públicos. Na 

segunda parte explorar-se-á o tema nevrálgico do presente desforço, as controvérsias acerca 

da parceria público-privada, quando se examinará a constitucionalidade das garantias, exporá  

a possibilidade da arbitragem e do controle externo pelo Tribunal de Contas. E por fim, trará a 

guisa de esclarecimentos caso concreto de parceria público-privada.  

Palavras-chave: Parcerias público-privadas. Controvérsias. Art. 8º da Lei n° 11.079/2004.  

  



ABSTRACT  

 

DIAS, Erika Nunes. Parceria Público-Privada: Aspectos controvertidos. 2016. 75 fls. 

Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.  

This research aims to raise the main controversies about public-private partnerships, based on 

the analysis of Law No. 11.079/2004. Through the study of the partnerships we seek to 

expose and explain the main issues of the institute brought in legislation and doctrine. We 

continue to examine the constitutionality of certain topics and applicability in the real 

scenario. For better understanding of this dissertation the first part seeks to make a brief 

summary of the main points about the special concession of public services. In the second part 

we will explore the main theme of this dissertation which is the controversies about the 

public-private partnership, when it will consider the constitutionality of guarantees, will 

expose the possibility of arbitration and the external control by the Court. And finally as for 

clarification we will show a concrete scenario of public-private partnership. 

 

Keywords: Public-private partnership. Controverses. Article 8 of Law No 11.079/2004. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho busca examinar os temas controversos acerca da parceria público-

privada. Para tanto, é necessário esmiuçar a Lei n° 11.079/2004 e entender o seu contexto 

histórico.  

À época da instituição da Lei de parcerias, ano de 2004, o país apresentava forte 

avanço econômico. Em razão desse crescimento o Brasil se viu obrigado a investir em áreas 

de infraestrutura para facilitar o escoamento de mercadorias. O maior fluxo de bens exigia 

melhorias e ampliação das estradas, dos aeroportos e dos portos do país.  

Entretanto, o Estado não era capaz de investir em todas as áreas simultaneamente, 

tendo em vista o elevado custo e a demora na consecução do serviço. A solução encontrada 

foi apostar no modelo de parcerias público-privadas, adequando para a realidade brasileira o 

sistema largamente usado em países como a Inglaterra e Portugal. 

Para tanto era necessário um novo meio de atrair o particular a fim de realizar os 

investimentos vultosos nas áreas carentes de infraestrutura, uma vez que o sistema de 

concessões tratado na Lei n° 8.987/95 não era capaz de proporcionar as condições econômicas 

adequadas aos particulares.  

Dessa forma o legislador ao editar a Lei n° 11.079/04 propôs atrativos ao particular, 

tais quais: a longa duração do contrato, a repartição de riscos, a vinculação de receitas, a 

instituição de fundos especiais e a criação de um fundo garantidor de parcerias.  

De certa forma o sistema de parcerias funciona da mesma maneira que concessão 

comum. Onde o Estado através de um processo licitatório escolhe o parceiro que exercerá o 

serviço público e a este a Administração Pública delega a execução e a gestão do serviço 

através de um contrato administrativo.  

Entretanto, como veremos, a parceria público-privada possui algumas particularidades 

que a distinguem da concessão comum. Em síntese, a PPP, como é conhecida vulgarmente a 

parceria público-privada, possui como principal característica, e que a diferencia da concessão 

comum, a contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público.  

No tocante a contraprestação pecuniária, ela varia de acordo com o modelo de 

parceria. O particular poderá ser remunerado exclusivamente pelo governo, nesse caso sendo 
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caracterizada como uma concessão administrativa, ou em uma combinação de tarifas cobradas 

aos usuários e a contraprestação do parceiro público, conhecida como concessão patrocinada.  

Em poucas palavras, na concessão administrativa não é devida a cobrança ao usuário 

tendo em vista que o Poder Público é o usuário direto ou indireto do serviço. E em relação a 

concessão administrativa as tarifas cobradas aos usuários não são suficientes para cobrir os 

gastos despendidos pelo parceiro privado, sendo assim é necessária uma contraprestação do 

poder público.  

Por fim, nessa mais de uma década de vigência da Lei de parcerias muitas 

controvérsias foram elucidadas pelas principais doutrinas de Direito Administrativo e Direito 

Financeiro-Tributário. O legislador se expressou de forma vaga em algumas partes da lei o 

que gerou confusão e divergência entre a doutrina. 

Observamos um intenso debate acerca da concessão administrativa, se ela é viável ou 

não, confrontos acerca da constitucionalidade de certas garantias como a vinculação de 

receitas e dos fundos especiais e a possibilidade de convenção de arbitragem para contratos 

administrativos. 

Como dito, o presente trabalho busca suscitar as principais controvérsias entre a 

doutrina, além de apresentar o sistema de parcerias e ainda elucidar o caso concreto de 

parceria público-privada mais vultoso até hoje, a Concessão do Porto Maravilha.  

Por certo, ainda existem inúmeros debates acerca da viabilidade e legalidade do 

sistema de parceria público-privada. Se o modelo será frutífero no país como nos demais em 

que é adotado, só veremos com o passar dos anos. Mas, entendemos que a Lei foi um avanço 

do Estado que permitiu ampliar os investimentos no país, melhorar a gestão dos serviços e 

minimizar o dispêndio de recursos públicos. 
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1. CONCESSÃO ESPECIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

1.1 Noções de Serviço Público 

Para entender a concessão especial de serviços públicos é necessário e expor o que são 

e quais são os serviços públicos. Por serviços públicos entendemos ser apropriado o conceito 

dado por Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 695):  

Toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à 

satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, 

que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por 

quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, consagrador 

domo e prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em favor 

dos interesses definidos públicos no sistema normativo. 

A Constituição Federal prevê que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, a 

prestação do serviço público diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão
1
. 

Sendo assim, podemos afirmar que o serviço público é aquele destinado a satisfação 

do interesse coletivo, que poderá ser executado pelo próprio Estado ou por quem este lhe 

atribuir prerrogativa. E no tocante a classificação dos serviços públicos, podemos dividí-los 

em serviços indelegáveis e delegáveis.  

Os primeiros são aqueles que só podem ser prestados pelo Estado através de seus 

órgãos e agentes, em razão de estarem relacionados com as atividades inerentes do Poder 

Público. Exemplos claros de serviços indelegáveis são os tocantes a segurança interna e 

serviços de defesa nacional. 

Por outro lado os serviços delegáveis são aqueles que podem ser executados por 

particulares a serviço do Estado. A Constituição autorizou em diversos dispositivos a sua 

transferência para outrem, como a exploração mediante autorização, concessão ou permissão, 

dos serviços de telecomunicações, transporte ferroviário e aquaviário
2
.  

Compreendemos como descentralização dos serviços públicos a transferência da 

execução da atividade estatal para outra pessoa, podendo essa ser integrante da Administração 

ou não. 

                                                             
1 Art. 175, CF. 
2 Art. 21, XI, XII “d”, CF. 
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Contudo, existe divergência doutrinária quanto à classificação da descentralização. As 

doutrinas de Diógenes Gasparini e Hely Lopes Meirelles entendem que a descentralização 

ocorre por meio de outorga e da delegação. Onde a outorga seria a transferência da 

titularidade do serviço público e a delegação a transferência da execução do serviço público.  

Ousamos discordar dessa classificação. Entendemos que os serviços públicos sempre 

estarão sob a titularidade das pessoas federativas, uma vez que os serviços públicos são 

indisponíveis e indelegáveis. Dessa forma, concordamos com a doutrina de José dos Santos 

Caravalho Filho (2013, p. 349) quando afirma que “o alvo da descentralização é tão somente a 

transferência da execução do serviço (delegação) e nunca a de sua titularidade”. 

Dessa forma, a descentralização pode se concretizar por meio da delegação legal ou 

delegação negocial. A delegação legal é aquela na qual a descentralização foi realizada 

através da lei. A lei que cria, ou autorizada a criação, será a mesma que especificará os 

serviços públicos a serem executados. As pessoas que compõem a Administração Indireta, 

autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas, terão competência 

legal para o desempenho de determinados serviços públicos, assim como prevê o Art. 37, XIX 

da Constituição Federal.  

Já a delegação negocial é a transferência do serviço público para particulares. A 

delegação é efetivada através de um negócio jurídico e pode ter a roupagem de concessão ou 

de permissão de serviço público. A Constiuição Federal requer a disposição legal acerca do 

regime das empresas concessionárias de serviço público
3
, e, desta feita, podemos destacar a 

Lei n° 8.987/95 que obedece devido dispositivo constitucional.  

Como visto, a concessão de serviços públicos é um exemplo de delegação negocial. 

Mas existem duas subespécies da concessão: a concessão comum e a concessão especial de 

serviços públicos. A doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015, p. 67) entende por 

concessão comum: 

Concessão de serviço público ordinária, comum ou tradicional, em que a 

remuneração básica decorre de tarifa paga pelo usuário ou outra forma de 

remuneração decorrente da própria exploração do serviço; são as fontes e 

receitas alternativas, acessória, complementares ou decorrentes de projetos 

associados; nessa categoria entram as concessões disciplinadas pela Lei n° 

8987/95 e legislação esparsa sobre serviços públicos sujeitos a legislação 

própria, como os de telecomunicações, enérgica elétrica etc.  

                                                             
3 Art. 175, Parágrafo único, I, CF.  
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Já a concessão especial é a que conhecemos por parceria público-privada. Ela foi 

instituída pelo Direito Brasileiro na Lei n° 11.079/04, para dispor sobre as novas formas de 

contratos de concessão.  

À época, em 2004, o Brasil vivenciava grande crescimento econômico e a parceria 

público-privada constituiu uma importante alternativa para viabilizar projetos que demandam 

um aporte vultoso de recursos e um por longos períodos de execução. Por tal, a PPP é 

largamente usada para projetos de infraestrutura, em áreas como transporte, energia elétrica, 

escolas, presídios e hospitais. 

Dessa forma, a Administração Pública entendendo suas limitações financeiras, 

decorrentes da escassez de recursos públicos, restrições ao endividamento público e da rigidez 

orçamentária optou por criar um modelo de concessão que permitisse o investimento público 

aliado ao investimento privado que traria mais eficiência ao projeto e diminuiria o dispêndio 

de gastos públicos. 

A PPP possui algumas vantagens em relação à concessão comum de serviços públicos. 

Além do contraprestação pecuniária, a parceria público-privada prevê a repartição de riscos 

entre o parceiro público e o privado, o compartilhamento de ganhos econômicos e a 

possibilidade de oferecimento de garantias do parceiro público ao parceiro privado.  

Por fim, o professor Diógenes Gasparini (2012, p. 468) em breve explicação busca 

explicar o objetivo das PPPs , in verbis: 

Motivar com regras seguras e melhores atrativos econômicos, inexistentes nas atuais 

parcerias, a participação dos agentes privados e o aporte de recursos financeiros e 

tecnológicos na consecução do interesse público de que, em termos de eficiência, 

com raras exceções, carece a Administração Pública. Com as PPPs, a Administração 

Pública deseja aproveitar a agilidade da atuação privada na execução do objeto da 

parceria uma vez contratada, pois livre de certas peias burocracias.  

 

1.2 Conceito Legal  

Um dos conceitos mais simples de concessão especial de serviços públicos é aquele 

compreendido no Art. 2º da Lei n° 11.079/04, onde “parceria público-privada é o contrato 

administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa”.  
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 No entanto, a simples leitura do artigo em destaque não provê um conceito completo, 

sendo assim é necessário ler os parágrafos que o seguem para melhor entender a parceria 

público-privada, eis:  

§ 1
o
 Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas 

de que trata a Lei n
o
 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado. 

§ 2
o
 Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução 

de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

Em síntese, pela combinação do Art.2º e seus parágrafos podemos entender que um 

conceito apropriado para a parceria público-privada é: um contrato administrativo de 

concessão especial que tem por objeto a execução de um serviço público, remunerado 

mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária do parceiro público ou a 

prestação de um serviço que a Administração Pública seja usuária direta ou indireta, que será 

remunerado somente pelo Poder Público.  

Nessa mesma esteira, é possível utilizar o conceito do professor José dos Santos 

Carvalho Filho (2013, p. 428) acerca da parceria público-privada:  

Acordo firmado entre a Administração Pública e a 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 de riscos e dos 

ganhos entre os pactuantes. 

A fim de compreender a parceria é necessário levar em consideração as vedações que 

a Lei n° 11.079/04 destaca no parágrafo 3º do Art.2º: “Não constitui parceria público-privada 

a concessão comum, (...) quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público 

ao parceiro privado”.  

Em adição é vedada a celebração de parceria público-privada cujo valor do contrato 

seja inferior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); cujo período de prestação seja 

inferior a 5 (cinco) anos e que tenha por objetivo único o fornecimento de mão-de-obra, o 

fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública
4
. 

Dessa forma se o contrato assinado entre concedente e o concessionário não destacar 

que haverá uma contraprestação paga pelo parceiro público, e não obedecer as demais 

                                                             
4
 Art.2º, §4º, Lei n ° 11.079/2004. 
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vedações do Art.2º §4º da lei em análise, não poderá ser classificado como uma parceria 

público-privada.  

 

1.3 Modalidades 

Como visto no caput Art.2º da Lei nº 11.079/04 a parceria público-privada comporta 

duas modalidades: a concessão administrativa e a concessão patrocinada.  

Tanto a Concessão Patrocinada quanto a Concessão Administrativa são reguladas 

subsidiariamente pelas Leis Federais nº 8.987/95 e 9.074/95.  

Além, ambas modalidades recebem contraprestação do parceiro público; possuem 

previsão expressa de compartilhamento de riscos; obrigatoriedade de constituírem uma 

sociedade de propósito específico e pagamento das obrigações financeiras do poder público 

garantido por mecanismos legalmente previstos.  

A principal diferença entre os dois institutos reside na contraprestação percebida pelo 

concessionário. Enquanto na concessão patrocinada o concessionário é remunerado pelo 

sistema tarifário, pagos pelos usuários e pela contraprestação pecuniária do poder público 

concedente, na concessão administrativa a remuneração é paga exclusivamente pelo Poder 

Público.  

 

1.3.1 Concessão Patrocinada 

A concessão patrocinada é a espécie de parceria público-privada que abrange a 

concessão de serviços públicos, ou obras públicas, admitindo a remuneração do 

concessionário pelo sistema de tarifas pago pelos usuários – além das formas admitidas em 

lei, e, adicionalmente, a contraprestação pecuniária do poder público concedente.  

A utilização dessa modalidade de PPP em detrimento da concessão comum da Lei n° 

8.987/95 se justifica pelo fato que somente a tarifa paga pelo usuário não seria suficiente para 

cobrir todos os gastos despendidos pelo setor privado. Dessa forma é necessário que o poder 

público complemente a remuneração do parceiro privado, por meio de contribuições 

regulares, isto é, o pagamento do valor mais imposto e encargos
5
.  

                                                             
5
 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/parceria-publico-privada-ppp 
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A partir desse entendimento, as tarifas pagas pelos usuários também podem ser 

complementadas pelo Poder Público. Essa estratégia do governo é utilizada para não onerar 

excessivamente o usuário do serviço público. É o que acontece, por exemplo, no projeto de 

VLT do Centro e Região Portuária do Rio de Janeiro, no qual uma parcela da receita da 

concessionária é paga pelo Município
6
.  

De acordo com a legislação de parcerias público-privadas (Art. 2º §1º da Lei 11.079) a 

concessão patrocinada é aquela que trata a Lei nº 8.987/95 quando envolver justamente a 

contraprestação pecuniária do ente público.  

Em decorrência desse mandamento podemos destacar que existem normas aplicadas à 

concessão comum que serão repetidas pela concessão patrocinada, dentre elas: direito e 

obrigação dos usuários (Art. 7º); política tarifária (Art. 9º a 13) cláusulas essenciais do 

contrato (Art. 23), encargos do poder concedente (Art. 29); encargos do concessionário (Art. 

31); intervenção (Art. 32 a 34); responsabilidade por prejuízos causados ao poder concedente 

e a terceiros (Art. 25 e parágrafos 1º a 3º); subconcessão (Art. 26); transferência de concessão 

(Art. 27), com ressalvas do Art. 9º da Lei nº 11.079; formas de extinção, advento do termo, 

encampação, caducidade, rescisão ou anulação (Art. 35 a 39); reversão (Art. 36) e controle da 

concessionária (Art. 30).  

Por sua vez, é necessário destacar que a Lei de Parcerias prevê a necessidade de 

autorização legislativa para realização de licitação e posteriormente a celebração de contrato 

de parceria na modalidade patrocinada, quando mais de 70% (setenta por cento) da 

remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública
7
.  

Como principais exemplos de concessão patrocinada podemos destacar a PPP da MG-

050 pelo Estado de Minas Gerais; Linha 4 – Amarela do Metrô pelo Estado de São Paulo e a 

Ponte de Acesso à praia do Paiva pelo Estado de Pernambuco.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138534/IntroducaoaoConceitodePPPeConcessoes.pdf - p. 15 

- Acesso em 29 fev.16 
7
 Art. 10, § 3º, da Lei nº 11.079/2004. 
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1.3.2  Concessão Administrativa 

Nos termos do Art. 2 §2º a concessão administrativa é aquela em que a Administração 

Pública é a usuária direta ou indireta do serviço, ainda que envolva a execução de obra ou 

fornecimento e instalação de bens.  

A compreensão da concessão administrativa requer a leitura além do parágrafo 2º do 

Art. 2º, sendo necessário compilar este ao inciso III §4º do mesmo artigo. Pois, enquanto o 

primeiro traz a conceituação, o segundo adiciona ao conceito as vedações, vejamos: “§ 4
o
 É 

vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: III – que tenha como objeto 

único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a 

execução de obra pública”. 

Dessa forma, apesar da prestação de serviços onde a Administração Pública é a usuária 

direta ou indireta, não podemos confundir a concessão administrativa com o contrato de 

empreitada regulado pela Lei n° 8.666/93. Neste último o serviço do concessionário limita-se 

a execução do serviço, cabendo à Administração Pública pagar o respectivo em dinheiro. E na 

concessão administrativa, o concessionário além de prestar o serviço deve investir na 

atividade, o que obriga a Administração à contraprestação pecuniária.  

Nesse sentido, a concessão administrativa vai além da simples prestação de serviços. 

Como se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n° 8.987/95 há de se entender que mais do 

que a prestação do serviço o concessionário fica encarregado pela gestão do serviço, assim 

como os exemplos: “Art. 31. Incumbe à concessionária: III - prestar contas da gestão do 

serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato”; “Art. 34. 

Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será 

devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá 

pelos atos praticados durante a sua gestão (grifou-se)” . 

Na mesma esteira afirma José dos Santos Carvalho Filho (2013, p.431-432), in verbis: 

(...) como se trata de delegação da gestão de determinada atividade de infraestrutura 

administrativa, a concessão administrativa reclama que se confira ao concessionário 

certo grau de autonomia empresarial, para que a atividade possa ser desenvolvida 

com maior eficiência e as metas devidamente alcançadas. Deve-lhe caber, pois, 

definir os meios e as estratégias inerentes ao poder de gestão atribuído por essa 

modalidade de concessão. Por tal motivo é que a lei (Art. 2º, §4º, III) vedou a 

contratação direcionada apenas ao fornecimento e instalação de equipamentos ou à 

execução de obra pública, casos que seriam regidos normalmente pelo estatuto dos 

contratos e licitações.  
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Ainda no que consta a concessão administrativa, Celso Antônio Bandeira de Mello 

(2015, p. 807) critica sua classificação como tal. O autor afirma que para ser classificado 

como concessão o contratado deve se remunerar mediante a exploração do serviço por ele 

mesmo efetuada, normalmente pela cobrança de tarifas cobradas diretamente dos usuários. 

Dessa forma a lei em parte qualifica a Administração Pública como a usuária dos serviços 

prestados e como aquela que paga as tarifas. E como a Administração Pública que remunera o 

concessionário se vê uma contradição entre o que é aduzido para justificar a instituição das 

PPPs – a alegada carência de recursos – e a disposição normativa de fazer com que a 

Administração assuma dispêndios que poderiam ser poupados com o uso da modalidade 

comum de concessão. 

Ocorre que é praticamente impossível conceber um serviço que possa ser mantido 

por meras tarifas nas quais a Administração compareça como simples usuária, mas 

na quantidade e freqüência suficiente para acobertar tais serviços, maiormente se 

envolverem também a execução de obra ou implementação de bens. Logo, o que a 

Administração teria que pagar para acobertar os dispêndios da prestação do serviço, 

embora devesse ser uma tarifa, não seria tarifa alguma, mas uma remuneração 

contratual como qualquer outra – o que, evidentemente, descaracteriza a parceria 

como concessão. Deveras, não basta chamar um contrato de prestação de serviços 

como concessão para que ele adquira, como em passe de mágica essa qualidade. 

Também não basta chamar de tarifa o pagamento feito ao prestador de serviço em 

um contrato desta índole para que tal pagamento se converta em tarifa e o dito 

contrato se transforme em uma concessão. 

 

Com a máxima vênia, ousamos discordar da posição da referida doutrina. Como dito a 

concessão administrativa é utilizada recorrentemente para infraestrutura social, como 

hospitais e presídios, onde o poder público transfere não só a execução do serviço público, 

como também a gestão do serviço para o investidor privado, a fim melhorar a qualidade do 

serviço prestado.  

Ocorre que o poder público entende sua limitação e compreende que não pode investir 

em todas as áreas, tendo em vista que não tem recursos para tal, nem mesmo capacidade de 

gerir os serviços de forma eficiente. Sendo assim, transfere para o particular, por meio de 

concessão especial, a prestação e a gestão do serviço. A concessão especial garante que o 

serviço será executado por um longo período de tempo e que também terá investimentos 

privados, não onerando exclusivamente o poder público. 

A escolha pela modalidade administrativa decorre da incoerência do pagamento de 

tarifas pelo usuário, já que a própria Administração será a usuária direta ou indireta do 

serviço.  
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Ainda no tocante a concessão administrativa, o legislador selecionou alguns 

dispositivos da Lei comum de Concessões, a Lei n° 8.987/95, e da Lei n° 9.074/95
8
 que lhe 

serão aplicados: as cláusulas essenciais do contrato, responsabilidade da concessionária, a 

subconcessão, transferência da concessão ou do controle societário da concessionária, os 

encargos ao poder concedente, encargos da concessionária, intervenção e extinção da 

concessionária. 

O projeto de Lei n° 2.546/03, do Poder Executivo, justifica que a concessão 

administrativa permitiria a abertura de um leque de investimentos “suprimindo demandas 

desde as áreas de segurança pública, habitação, saneamento básico até as de infraestrutura 

viária ou elétrica”. 

Dentre as principais concessões administrativas já contratadas podemos destacar as 

seguintes: Porto Maravilha pelo Município do Rio de Janeiro; Parque Olímpico pelo 

Município do Rio de Janeiro; Complexo Penal de Ribeirão das Neves pelo Estado de Minas 

Gerais; Hospital do Subúrbio pelo Estado da Bahia e Centro Administrativo do GDF pelo 

Distrito Federal.  

 

1.4 O Contrato de Parceria Público-Privada 

 

1.4.1 – Cláusulas contratuais  

Os contratos de parcerias público-privadas são contratos administrativos de concessão
9
 

e por tal característica deve ser celebrado segundo certas diretrizes
10

 como a eficiência na 

                                                             
8
  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.   
9
  José dos Santos Carvalho Filho entende por contrato administrativo o “ajuste firmado entre a Administração 

Pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade que, de 

alguma forma, traduza interesse público”.  
10

   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. 
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execução do objeto do contrato, o respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos 

serviços, entre outras.  

De acordo com a redação do Art. 5º da Lei nº 11.079/04
11

, as cláusulas contratuais 

atenderão ao disposto no Art. 23, Lei nº 8.987/95, no que couber, devendo também observar 

as cláusulas essenciais prevista na Lei de parcerias.       

Para facilitar a compreensão do disposto no artigo daremos atenção a todos os 

principais incisos do artigo em questão.  

a) Art. 5º, caput – observância do Art. 23 da Lei nº 8.987/95. 

Em primeiro lugar o Art.5º da Lei de PPPs em seu caput traz a obrigatoriedade de 

observância das cláusulas essenciais previstas no Art. 23 da Lei nº 8.987/95.  

Dentre as principais cláusulas podemos destacar: aos direitos, garantias e obrigações 

do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis 

necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização, 

aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações (inciso V); os direitos e 

deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço (inciso VI); às penalidades 

contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação (inciso 

VIII); os casos de extinção da concessão (inciso IX),  

 

                                                             
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: I – o prazo de vigência do contrato, 

compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e 

cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro 

privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta 

cometida, e às obrigações assumidas; III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso 

fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; IV – as formas de remuneração e de 

atualização dos valores contratuais; V – os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos 

serviços; VI – os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de 

regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia; VII – os critérios objetivos de avaliação do 

desempenho do parceiro privado; VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes 

e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 3
o
 e 5

o
 do art. 56 da Lei n

o
 8.666, 

de 21 de junho de 1993  e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei 

n
o
 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos 

econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos 

utilizados pelo parceiro privado; X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público 

reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente 

detectadas. XI - o cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos, 

na fase de investimentos do projeto e/ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese 

do § 2
o
 do art. 6

o
 desta Lei.      
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b) Art. 5º, I – Prazo de vigência.  

Este dispositivo não suscita discussões uma vez que na parte final prevê que o contrato 

de parceria público-privada não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos e nem superior a 35 (trinta 

e cinco) anos. Corrobora com a primeira vedação o Art. 2º § 4º, II, da Lei que proíbe a 

celebração de contratos cuja prestação de serviços seja inferior a 5 (cinco) anos.  

 

c) Art. 5º, II – Penalidades.  

Seguindo a ordem do artigo, o contrato também deve expressar as penalidades 

aplicáveis a Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento 

contratual. Para a compreensão do artigo é necessário combiná-lo ao Art. 29 da mesma lei, 

que prevê que serão aplicadas, no que couber, as penas previstas no Código Penal, na Lei de 

Improbidade Administrativa, na Lei de Crimes Fiscais, no Decreto-Lei nº 201/67 e da Lei de 

Crimes de Responsabilidade.  

É necessário destacar a ordem jurídica que o legislador implementou ao prever que as 

penalidades podem ser aplicadas também ao parceiro público. Entretanto, o mesmo legislador 

não apontou quais penalidades poderiam ser aplicadas aos parceiros por inadimplemento 

contratual.  

Para tal, é necessário recorrer ao Art. 87, da Lei n° 8.666/93, que prevê que pela 

inexecução total ou parcial do contrato a Adminsitração poderá aplicar ao contratado as 

sanções de advertência; multa; suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Adminsitração pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminsitração Pública.  

A leitura atenta ao dispositivo acima permite a conclusão que existem algumas penas 

que não poderiam ser aplicadas ao parceiro público, como a suspensão temporária em 

participação de licitação, impedimeno de contratar com a Adminsitração Pública e declaração 

de inidoeinadade.  

Dessa forma, entendemos que o legislador ao permitir a aplicação de penalidade ao 

parcerio público tentou nivelar as posições entre os parceiros público e privado. Entretanto, 

acreditamos que essa possibilidade é estranha ao ordenamento jurídico uma vez que essas 
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penalidades não podem ser impostas à Administração Pública, exatamente por ela ser a pessoa 

a aplicar as sanções.  

Nesse entendimento a única pena que poderia ser aplicadas à Adminsitração Pública 

seria a multa contratual em decorrência de atraso a repasse de recursos ou qualquer outro 

inadimplemento. Entretanto, como veremos, existem garantias contratuais que foram criadas 

justamente para impedir o inadimplemento do parceiro público.  

Por fim, corrobora com essa visão a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015, 

p. 173) ao prever que não há a possibilidade de previsão contratual a ser aplicada à 

Administração Pública, pois, “não tendo ela personalidade jurídica, a sanção resultaria 

aplicada ao próprio Estado, que detém com exclusividade o poder sancionatório”.  

Como exemplo, o contrato assinado entre o CDURP
12

 e a Concessionária Porto Novo 

S/A, que analisaremos posteriormente, prevê as seguintes penalidades para o parceiro privado 

apenas: Multa, em caso de inadimplemento por parte da Concessionária; advertência e 

caducidade.  

 

d) Art. 5º, III – Repartição de riscos 

Seguindo, o inciso III do artigo em análise prevê a necessidade de previsão da 

repartição de risco entre as partes, inclusive no tocante a caso fortuito, força maior, fato do 

príncipe e álea econômica extraordinária
13

. 

O dispositivo na lei quando fala em “repartição de riscos entre as partes”, prevê que a 

Administração Pública não há de arcar sozinha com os prejuízos sofridos pelo fracasso do 

empreendimento. Cada contraente será responsável por arcar com uma parte do prejuízo 

devendo essa proporção ser disciplinada no contrato.  

Esse instituto se correlaciona ao princípio constitucional de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos. Devido princípio está previsto no Art. 37, XXI
14

 da 

                                                             
12   Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/contratos/ 
13

 De acordo com o Art. 393 do Código Civil: “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, 

cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. O que diferencia os institutos é o fato que no caso fortuito o 

evento não se pode prever e que podemos evitar. Já os casos de força maior seriam os fatos humanos ou naturais, 

que podem até ser previstos, mas da mesma maneira não podem ser impedidos; por exemplo, os fenômenos da 

natureza, tais como tempestades. Fato do príncipe manifestação do Estado que acaba por intervir diretamente ou 

indiretamente no contrato, como por exemplo aumento ou supressão de impostos. E álea econômica 

extraordinária são as onerações imprevisíveis e supervenientes que impedem a continuidade do contrato.  
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Constituição ao ressaltar “mantidas as condições efetivas da proposta”. A Carta Magna prevê 

então, que as condições previstas no contrato devem ser mantidas após a sua assinatura e 

execução. Dessa forma, sempre que houver situação que gere alteração contratual, este deve 

ser reajustado para que o equilíbrio inicial seja mantido.  

A alocação de riscos pode beneficiar ambas partes no contrato administrativo. De um 

lado, o parceiro público se vê atrelado ao objeto do contrato impedindo eventuais 

modificações tendo em vista que ele terá que arcar com os custos das modificações, o que 

gera segurança jurídica do contrato. E o parceiro privado não fica obrigado a cobrar preços 

exorbitantes para a realização do contrato, sem temor que a administração pública modifique 

os contratos unilateralmente, de forma a lhe gerar prejuízos.  

Deve-se ressaltar, também, que é só por meio da repartição objetiva de riscos que as 

partes podem ter certeza de que o contrato é realmente vantajoso para ambas. Sem 

que o Estado saiba quais riscos está transferindo para o setor privado, a 

administração pública não consegue avaliar se a PPP é o caminho mais indicado ou 

se, ao contrário, o melhor seria realizar os investimentos públicos necessários e 

prestar o serviço diretamente à população. Da mesma forma, as empresas privadas 

não podem formular propostas atrativas nas licitações se não sabem os riscos que 

estão aceitando correr: via de regra, elas presumem que terão de suportar todos os 

riscos que não foram claramente repartidos no contrato, elevando consideravelmente 

suas propostas financeiras. A incerteza na alocação de riscos tem, portanto, um 

custo, e ele é pago por todos nós
15

. 

 

Nos riscos provenientes das situações caracterizadas na teoria da imprevisão, como o 

caso fortuito e a força maior, incontestável que a regra de repartição dos prejuízos deve ser 

observada, uma vez que o desequilíbrio é causado por motivo alheio à vontade dos parceiros.  

A doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 806) atenta que não pode se 

incluir como fortuito o insucesso da parceria, em razão do afluxo de usuários ou seu 

superveniente declínio, uma vez que esses prejuízos devem ser arcados pelo parceiro privado 

por fazer parte da álea normal do empreendimento.  

                                                                                                                                                                                              
14

 Art. 37, 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. (grifou-se). 

15
 Disponível em: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev

2506.pdf. Acesso em  16 



16 
 

Entretanto, no que tange ao fato do príncipe existe um entendimento doutrinário de 

Maria Zanella di Pietro (2015, p. 159) que expressa que como o desequilíbrio decorre de ato 

ou fato do Poder Público, seja ele provocado por ato geral não relacionado diretamente com o 

contrato, seja ele causado por ato praticado pela Administração como parte no contrato é 

“inaceitável a repartição dos prejuízos, porque não se pode imputar ao contratado o ônus de 

prejuízos provocados pelo contratante”.  

O autor Marcos Barbosa Pinto (2006, p.17) entende que, na maior parte dos casos, o 

risco de variação de custos deve ser suportado pelo próprio parceiro privado, pois ele está em 

melhores condições do que o Estado para controlar o custo da mão de obra, matéria-prima e 

capital de seu negócio. Entretanto, não faz sentido que o particular sofra pelos riscos da 

inflação, tendo em vista que é fenômeno da álea extraordinária, ou seja, totalmente 

imprevisível e fora do seu controle.  

 

e) Art 5°, IV – Formas de Remuneração. 

Já no tocante as formas de remuneração, previstos no inciso IV do Art. 5º da Lei n ° 

11.079/04 deve cláusula contratual expressar de qual forma o Poder Público irá remunerar o 

parceiro privado. O que justamente caracteriza a concessão especial como parceria público-

privada é a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, caso contrário 

seria classificado como uma concessão comum de serviço público.  

Como visto, existem diferenças no tocante a contraprestação do parceiro público nos 

tipos dois tipos de concessão especial. Enquanto na concessão patrocinada o concessionário se 

remunera pelo sistema de tarifas cobrado ao usuário adicionado à pecúnia do Poder Público. 

Na concessão administrativa o concessionário se remunera exclusivamente da contraprestação 

pecuniária da Administração Pública por ser ele o usuário direto ou indireto do serviço.  

Apesar da redação do Art. 2º, §2º prever que a contraprestação deve ser “pecuniária”, 

de acordo com o Art. 6º da Lei 11.079/04
16

 a contraprestação da Administração Pública 

                                                             
16

 Art. 6
o
 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 
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poderá ser feita por: ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de diretos em 

face da Administração Pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais e outros 

meios admitidos por lei:  

A ordem bancária é a forma usual de contraprestação pecuniária. Nessa modalidade o 

valor devido ao concessionário será disponibilizado em estabelecimento bancário, na forma 

de dinheiro, cheque ou outro mecanismo viável.  

Admite-se a cessão de créditos não tributários e a outorga de direitos em face da 

Administração Pública. A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (2013, p.436) entende 

que a escolha do legislador refere-se a direitos que estampem algum valor ou que tenham a 

possibilidade de se converter em pecúnia.  

Outra possibilidade é a outorga de direitos sobre bens dominicais, entendida como a 

renda obtida da locação ou da concessão desses bens públicos.  

Além, esse contrato poderá prever, de acordo com o Art. 6 §1º, a remuneração variável 

vinculada a determinados fatores, como: desempenho, metas e padrões de qualidade e 

disponibilidade definidos no contrato. 

A contraprestação está vinculada a disposição do serviço que foi objeto do contrato
17

. 

Entretanto, sendo o objeto da prestação dividido em etapas existe a possibilidade da 

contraprestação ser relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato. 

A Lei 12.766/12 trouxe algumas inovações e passou a admitir o aporte de recursos em 

favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, desde 

que autorizado no edital de licitação ou em lei específica.  Ainda em relação ao aporte, este 

será excluído quando houver o cálculo para determinados fins tributários, assim como 

Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sobre o PIS/PASED, 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição Previdenciária sobre 

a Receita Bruta
18

. 

                                                             
17

 Art. 7º e §1º da  Lei 11.079.  
18

 Art. 6º §§2º e 3º da Lei 11.079. 
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Por fim, nos termos do da Lei de parcerias a contribuição do parceiro público não pode 

ser superior a 70% (setenta por cento), a menos que se tenha autorização legislativa 

específica
19

.  

f) Art. 5°,VI – Inadimplência pecuniária do parceiro público 

No que importa a inadimplência pecuniária do parceiro público, o parceiro privado 

pode se valer do previsto no Art. 39, da Lei nº 8.987/95 que prevê que o contrato pode ser 

rescindido “por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas 

contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse 

fim”.  Ou então utilizar-se das garantias do Fundo Garantidor de Parcerias, assim como prevê 

o §7º do Art. 18, da Lei de Parcerias.  

 

g) Art. 5º, VIII – Garantias contratuais do parceiro privado.   

O próximo inciso (inciso VIII) prevê a necessidade de cláusula contratual que preveja 

a prestação de garantias pelo parceiro privado. A contratação da garantia de execução 

contratual (performance Bond) em favor do poder público pode ser entre as seguintes 

modalidades, de acordo com o Art. 56 da Lei nº 8.666/93: caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. 

Como regra geral, de acordo com o Art. 56, §2º da Lei nº 8.666/93, as garantias 

exigidas pela Administração Pública não poderão exceder a 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato. Excepcionalmente permite o parágrafo seguinte (Art. 56, §3º) que para serviços de 

grande vulto e que envolva alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, o 

limite poderá ser elevado até 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

Importante ressaltar que a Lei nº 11.079/04
20

 modificou o disposto no Art. 56 §1º, I, da 

Lei nº 8.666/93 ao prver que os títulos da dívida pública devem ser emitidos sob a forma 

                                                             
19

 Art. 10 §3º da Lei 11.079 
20

 Art. 26. O inciso I do § 1
o
 do art. 56 da Lei n

o
 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 

redação: "Art. 56 .................................................................................... § 

1
o
 ......................................................................................... I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida 

pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
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escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação, tudo confome autorização 

do Banco Central e avaliação dos seus valores econômicos pelo Ministério da Fazenda.  

A fiança bancária, por outro lado, é a garantia que acarreta a responsabilidade a uma 

instituição bancária. Nesse sentido o banco se torna fiador do concessionário e garante o 

cumprimento das obrigações deste em caso de inadimplemento.  

Por fim, o seguro-garantia há um contrato entre a concessionária e a seguradora, que 

garante o adimplemento da concessionária e que cobrirá os custos de eventual prejuízo à 

Administração Pública.  

 

h) Art. 5º, IX – Compartilhamento de ganhos econômicos 

Deve ainda o contrato prever o compartilhamento com a Administração Pública de 

ganhos econômicos do parceiro privado. Da mesma forma que os riscos são compartilhados, 

as eventuais receitas também devem ser dividas entre o parceiro público e o parceiro privado. 

Os ganhos econômicos também devem ser repartidos quando decorrentes da redução do risco 

de crédito de financiamento utilizados pelo parceiro privado.  

Para facilitar a compreensão utilizaremos o contrato de concessão especial da 

Concessionária Porto Novo, de acordo com o contrato “Caso a execução das Atividades 

Associadas venha gerar receitas acessórias, esta devera ser compartilhada com o Poder 

Concedente, num montante de 50% (cinquenta por cento) do lucro liquido para cada Parte”.  

O contrato também deve prever a realização de vistoria de bens reversíveis, podendo o 

poder público reter valores necessários por eventuais irregularidades (inciso X) e demonstrar 

um cronograma e os marcos para repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de 

recursos. 

 

1.4.2 – Extinção do contrato 

Apesar da falta de previsão legal na Lei de PPP, a utilização subsidiária da Lei nº 

8.987/95 possibilita a compreensão que o contrato de concessão poderá ser extinto pelo 
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advento do termo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação ou por falência ou 

extinção da Concessionária
21

. 

Logo após a extinção da concessão retornam ao poder concedente todos os bens 

reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e 

estabelecido no contrato e haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, 

procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias
22

. 

Como dito, o contrato pode ser extinto pelo advento do termo contratual, ou seja, pelo 

esgotamento da vigência do contrato. Devida extinção de pleno direito deve observar o tempo 

de serviço especificado no contrato, que no caso das PPPs tem o prazo máximo de 35 (trinta e 

cinco) anos.  

A encampação, 
23

por outro lado, é a retomada do serviço pelo poder concedente 

durante o período de vigência do contrato, por motivo de interesse público, e mediante lei 

autorizativa específica e por prévio pagamento de indenização.  

A indenização cobrirá as parcelas dos investimentos realizados ainda não amortizados 

ou depreciados, deduzidos os ônus financeiros remanescentes; a desoneração da 

concessionária em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamentos por esta 

contraídos; todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se 

fizerem devidas a fornecedores contratados e terceiros em geral, inclusive honorários 

advocatícios e os lucros cessantes 
24

.  

Em continuação, a caducidade é a inexecução total ou parcial do contrato. Pode ela ser 

declarada pelo poder concedente quando o serviço estiver sendo prestado de forma 

inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros 

definidores da qualidade do serviço; a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou 

disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão; a concessionária paralisar o 

serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força 

maior; a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para 

manter a adequada prestação do serviço concedido; a concessionária não cumprir as 

                                                             
21

 Art.35, Lei nº 8.987/95 
22

 Art. 35, §§ 1º e 2º, Lei nº 8.987/95  
23

 Art. 37, Lei nº 8.987/95 
24

 http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/extincao_contrato.pdf 
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penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos e a concessionária não atender a 

intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço e a 

concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) 

dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão,
25

. 

Nesse sentido, a declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação de 

inadimplência contratual e caso constatada independe de indenização prévia e 

desresponsabiliza o poder concedente em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 

compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária
26

. 

Por outro lado, a concessão também pode vir a ser extinta por rescisão contratual por 

iniciativa da concessionária em caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder 

concedente. Para tal, é necessário que se tenha ação judicial especialmente intentada para esse 

fim
27

.  E importante ressaltar que o serviço público prestado não pode ser interrompido até o 

trânsito em julgado da ação, tendo em vista o princípio da continuidade dos serviços públicos.  

É possível também ocorrer a anulação do contrato por parte do poder concedente. 

Entretanto é necessário que se comprove a ilegalidade do contrato ou da licitação. 

Por fim, pode o contrato ser extinto pela falência da concessionária. Quando ocorre tal 

extinção, o serviço retorna ao poder concedente que poderá providenciar nova concessão, ou 

assumir a execução do contrato, mediante encampação.  

 

1.5 Licitação 

De acordo com o Art. 37, XXI da Constituição Federal, as obras e serviços serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes. Corrobora com essa assertiva o Art. 175 também da Carta Magna que 

prevê a obrigatoriedade do processo de licitatório para a concessão de serviços públicos.  

Sendo assim, não poderia ser diferente em relação à concessão especial. O Art. 10 da 

Lei nº 11.079/04 prevê a obrigatoriedade da licitação para a contratação de parceria público-

                                                             
25

 Art. 38, Lei nº 8.987/95 
26

 Art. 38, §§ 2º a 6º da Lei nº 8.987/95 
27

 Art. 39, Lei nº 8.987/95 
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privada, na modalidade a concorrência e condiciona a abertura do processo licitatório a certos 

requisitos
28

.  

A fim de obter a melhor compreensão desse importante artigo, analisaremos 

separadamente seus incisos e alíneas. 

a) Art. 10, I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo 

técnico.  

Quanto a autorização e fundamentação, é mister fazer a leitura também do Art. 14, III, 

da Lei de PPPs uma vez que este prevê que no caso de licitação federal deve ser instituído por 

Decreto órgão gestor de parcerias (OGP) que tem competência para autorizar a abertura de 

licitação e aprovar seu edital. O Decreto que deu origem a OGP federal foi o nº 5.385/05.  

Além, Art. 14 §3º, I, II da Lei nº 11.079 prevê que para contratação de parceria deverá 

haver prévio e fundamentado pronunciamento do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, sobre o mérito do projeto; e do Ministério da Fazenda quanto a viabilidade da 

concessão e riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite do Art. 22
29

 da 

mesma lei, que prevê:  

                                                             
28

 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. 
29

 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. 
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Também prevê o artigo 15 da Lei das PPPs que compete aos Minsitérios e às Agências 

Reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao 

órgão gestor (OGP) e proceder a licitação.  

Quanto aos Estados, Municípios e Distrito Federal, a lei federal não mencinou como 

esses entes exercerão suas contratações. Dessa forma, cabe a cada ente definir em lei própria 

sua forma de contratar parcerias público-privadas. 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, a Lei que disciplina as PPPs é a Lei nº 5.068/07. 

A referida Lei criou o Conselho Gestor de Parcerias (CGP) que dentre suas atribuições será 

responsável por estabelecer modelos de editais de licitação e contratos de parceria público-

privada, de acordo com o seu Art. 7º, XI. E o Município do Rio de Janeiro é regido pela Lei 

complementar nº 105/09
30

, que também institui a CGP como responsável por autorizar a 

abertura de processo licitatório.  

Porém, é necessário que os entes observem os limites impostos pelo Art. 28 da Lei de 

Parcerias Público-Privadas federais (Lei nº 11.079/04) que dispõe que a União não poderá 

conceder garantias ou realizar transferências voluntárias 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.  

b) Art, 10, I, “a” – Conveniência e oportunidade. 

Em continuidade, o Art. 10 da referida Lei também prevê a necessidade de estudo 

técnico que demonstre a conveniência e oportunidade da contratação, mediante justificação de 

escolha pela parceria público-privada.  

A necessidade de estudo técnico decorre de comprometimento de recursos públicos 

em grande volume e por um longo período de tempo. Dessa forma é necessário avaliar se a 

parceria público-privada é o caminho correto a ser seguido pela Adminsitração Pública.  

                                                                                                                                                                                              
 
30

 Disponível em - https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-complementar/2009/11/105/lei-

complementar-n-105-2009-institui-o-programa-municipal-de-parcerias-publico-privadas-propar-rio-e-da-outras-

providencias?q=105 
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A avaliação é feita através do Value for Money (VfM) que busca comparar os custos 

ou pagamentos a serem feitos pelo poder público para construir e operar um projeto sob 

diferentes métodos de contratação. O custo de cada método, incluindo os custos adicionais 

causados pelo risco retido pelo poder público em cada método de contratação, será então 

comparado
31

. 

Dessa forma, o estudo do VfM deve ser realizado antes do processo de licitação, e 

fundamentado em avaliação quantitativa e avaliação qualitativa, no tocante a sustentabilidade 

financeira e a vantagens socioeconômicas do projeto, respectivamente. 

Os argumentos qualitativos são pautados nos benefícios do projeto. Já a abordagem 

quantitativa é baseada na estimativa financeira de custos diretos e indiretos e benefícios. É 

importante que o VfM não se fixe exclusivamente nos benefícios quantitativos, tendo em vista 

que o objeto do contrato não é gerar lucro ao parceiro público, mas primordialmente, o 

objetivo das PPPs é prestar um serviço público de qualidade.  

c) Art. 10, I, “b”, II, III, IV, V – Adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Outro aspecto muito ressaltado no Art. 10 da Lei de PPPs é no tocante ao 

adequamento dos contratos de parcerias público-privadas à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Tanto os incisos II, III, IV e V do Art.10, além das alíneas “b” e “c” do inciso I, visam a tratar 

de temas orçamentários e contábeis das PPPs que devem ter respaldo na Lei Complementar 

n°101/00.  

Entendemos que ao legislar acerca da necessidade de adequação à Lei Complementar 

o legislador ordinário buscou dar mais transparência ao projeto de PPP além e prevenir e 

corrgiri eventuais riscos ao projeto, entretanto não levou em consideração alguns pontos da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e a duração do projeto de PPP.  

Nas palavras da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015, p. 176):  

Não há como o ordenador da despesa fazer estimativas que cubram todo o período 

de vigência do contrato. As estimativas são feitas para o exercício em que a despesa 

for efetuada e os dois subsequentes (conforme Art. 16 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal). Em razão disso, ou essa lei resultará descumprida, na medida em que 

empenhará orçametos futuros, ou leverá à rescisão dos contratos que venham a 

                                                             
31

 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138533/GuiaSuplementarparaAvaliacoesdeValueforMoney.pd
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descumpri-la no decorrer de sua execução, com as consequências financeiras que 

toda rescisão extermporânea acarreta para o poder público.  

 

Dessa forma se prever a elaboração de estimativa no impacto orçamentário-financeiro 

teria que o fazer anualmente em conformidade com ao plano plurianual e com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias ou com a Lei Orçamentária Anual.  

d) Art. 10, VI – Consulta pública 

Por subsequente o Art. 10, VI, da Lei de PPP prevê a necessidade de submissão do 

edital e do contrato à consulta pública. Entretanto é necessário haver efetiva apuração das 

opiniões populares para que o artigo não se torne norma vazia.  

e) Art. 10, VII – Licença ambiental 

Por último, o inciso VII do Art. 10 prevê a necessidade de licença ambiental prévia ou 

expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento. Mas essa norma 

veio somente para repetir a obrigatoriedade da Lei nº 6.938/81.   

Visto o procedimento prévio ao lançamento da licitação é necessário analisar agora o 

instrumento convocatório.  

O artigo seguinte trata acerca do instrumento convocatório, que conterá a minuta do 

contrato e observará as exigências da Lei nº 8987, no que couber,  e ainda poderá prever a 

exigência de garantias de proposta do licitante, a arbitragem e as garantias do parceiro público 

ou parceiro privado
32

.  

Em continuidade o Art. 12 da Lei de Parcerias Público-Privadas prevê que o certame 

de contratação obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e 

contratos adminsitrativos.  

O referido artigo traz diversas possibilidades para o julgamento das propostas pelo 

Poder Público. Pode a Adminsitração Pública prever que o julgamento será precedido de 

etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando os licitantes que não alcançarem 

a pontuação mínima
33

; ou que julgará pelos critérios de menor valor de tarifa do serviço 

público a ser prestado, ou melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor 

                                                             
32

 Art. 11, Lei nº 11.079/04 
33

 Art. 12, I, Lei nº 11.079/04 
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valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica
34

 além dos critérios 

de menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública e melhor proposta 

em razão da combinação do critério da alínea “a” com o de melhor técnica, de acordo com os 

pesos estabelecidos no edital
35

.  

Já em relação às propostas econômicas, o edital definirá as suas formas de 

apresentação, podendo ser propostas escritas em envelopes lacrados; ou propostas escritas, 

seguidas de lances em viva voz
36

. Complementa prevendo que os lances em viva voz serão 

sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedado ao 

edital limitar a quantidade de lances e o edital poderá restringir a apresentação de lances em 

viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% (vinte por cento) maior que o 

valor da melhor proposta. 

Ainda, a Lei de PPPs, traz novidade acerca da possibilidade do edital poderá prever a 

possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de 

correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer 

as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório
37

. 

Por fim, ainda com relação ao edital, existe a possibilidade de inversão das fases de 

habilitação e julgamento
38

. Essa previsão busca acelerar o julgamento da licitação, onde 

somente será aberto o envelope com os documentos de habilitação do licitante cuja proposta 

tiver sido classificada como vencedora.  

De acordo com a inversão de fases, se inabilitado o melhor classificado, serão 

analisados os documentos do licitante com a segunda melhor proposta, e assim 

sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital
39

.  

No entanto essa previsão é somente uma possibilidade da Administração Pública. A 

regra, de acordo com Lei nº 8666/93 é a habilitação para o posterior julgamento das 

propostas. O legislador entendendo que a previsão da Lei de licitações dá margem a uma 

                                                             
34

 Art. 15, I e V Lei nº 8.987/95. 
35

 Art. 12, II, “a” e “b”, Lei nº 11.079/04 
36

 Art. 12, III, “a” e “b”, Lei nº 11.079/04.  
37

 Art. 12, V, Lei nº 11.079/04 
38

 Art. 13 Lei nº 11.079/04 
39

 Art. 13, III, Lei nº 11.079/04 
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longa duração do processo licitatório e com possibilidade de discussões judiciais, permitiu 

que a Administração Pública escolhesse pelo melhor método de licitação.  

Po fim, proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor 

nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas
40

. 

  

                                                             
40

 Art. 13 , IV, Lei nº 11.079/04 
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2 ASPECTOS CONTROVERTIDOS 

Dentro da Lei de Parcerias Público-Privadas existem diversos tópicos que incitam a 

discussão entre as principais doutrinas de Direito Administrativo. Em razão disso, e como 

cerne desse presente estudo, buscamos elucidar as principais divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais.  

Em um primeiro momento busca-se analisar a constitucionalidade das garantias 

oferecidas pelo poder público para o parceiro privado. Essas garantias servem como atrativos 

ao particular, para que este não seja prejudicado por eventual inadimplemento da 

Administração Pública.  

Ainda dentro da temática abordada iremos analisar as novas atribuições da Sociedade 

de Propósito Específico, o Controle Externo realizado pelo Tribunal de Contas e possibilidade 

de Arbitragem para dirimir os conflitos entre o Poder Público e o parceiro privado.  

 

2.1 Garantias 

As garantias na parceria público-privada surgiram pela necessidade de impedir que 

eventual inadimplemento do parceiro público prejudicasse o parceiro privado.  

Em regra, no caso de inadimplemento do Poder Público o particular ingressa em 

juízo para garantir, mediante a uma sentença judicial transitada em julgado, o pagamento 

da dívida que será cumprido por meio de precatórios, de acordo com o Art. 100 da 

Constituição Federal
41

.  

Entretanto, em razão da demora de anos para o pagamento dos precatórios e por 

envolver investimentos de grande vulto, o legislador lançou mão do incremento de 

garantias nos contratos de PPP para que o pagamento ao parceiro privado seja realizado 

durante a vigência do contrato.  

Nesse mesmo entendimento Gustavo Binebojm
42

 prevê a necessidade de prestação 

de garantias nos contratos de parcerias, pois exigem investimentos iniciais vultosos dos 

                                                             
41

 Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e 

à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim 
42

 http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/43332/44672 p. 169 - Acesso em 18/02/2016. 
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particulares, propõem sua amortização em longo prazo e no caso das concessões 

patrocinadas e das concessões administrativas de serviços públicos, não oferecem um 

objeto suficientemente atrativo para justificar per se os riscos assumidos pelos 

investidores privados.  

As garantias previstas no Art. 8º da Lei de PPP abrangem a vinculação de receitas 

(inc. I), fundos especiais (inc. II), seguro-garantia (inc. III), garantias por instituições 

financeiras internacionais ou não controladas pelo Poder Público (inc. IV), prestadas por 

fundo garantidor ou empresa estatal com essa finalidade (inc. V), ou outras garantias 

previstas em lei (inc. VI).  

É importante ressaltar que pela redação do inciso VI do Art. 8º que diz “outras 

garantias previstas em lei” entendemos que o rol é meramente exemplificativo.  

Como trataremos com mais detalhes da vinculação de receitas, a instituição de 

fudos especiais e da criação de um fundo garantidor de parcerias, cabe vislumbrar de 

maneira rápida as demais garantias ofertadas pelo poder público.  

As garantias previstas a partir do inciso III do Art. 8º da Lei de PPPs representam 

garantias por relação obrigacional dual. Isso significa que dizer que existe um patrimônio 

de terceiros que será objeto da garantia do poder público ao parceiro privado. Sendo 

assim, a companhia seguradora e organismo internacional ou instituição financeira terão a 

responsabilidade de garantir o pagamento da contraprestação pecuniária em caso de 

inadimplemento do poder público. 

Quando ao seguro-garantia
43

, este deve ser contratado com companhia seguradoras 

não controladas pelo Poder Público. Ocorrendo o sinistro a seguradora arcará com o 

pagamento ao beneficiário o valor da indenização correspondente à obrigação que não foi 

cumprida. Outro aspecto vantajoso do seguro é a possibilidade de designar os 

financiadores diretamente como beneficiários nas apólices, ao invés dos próprios 

parceiros privados
44

. 

O contrato pode prever ainda, a possibilidade de garantias por instituições financeiras 

internacionais ou não controladas pelo Poder Público
45

. Essa prerrogativa deve observar as 

                                                             
43

 Art. 8º, III, Lei nº 11.079/04 
44

 http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI9749,91041-

+importancia+das+garantias+para+o+sucesso+da+Parceria+Publico 
45

 Art. 8º, IV, Lei nº 11.079/04 
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regras aplicáveis ao contengiciamento de crédito ao setor público, principalmente as regras da 

Resolução nº 2.827 de 2001, que trata especificamente do tema.  

Além de prever a possibilidade de garantias, a Lei das PPPs
46

 também previu as 

limitações às garantias. A principal preocupação do legislador foi evitar o endividamento 

público de longo prazo, em concordância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

Complementar nº 101/2000.  

Por fim, existe um entendimento doutrinário, principalmente de Kyoshi Harada e 

Celso Antônio Bandeira de Mello, que a concessão de garantias dispostas na lei ordinária das 

PPPs estaria violando ensinamento constitucional
47

 que prevê que somente por lei 

complementar poderá ser disposto a concessão de garantias pelas entidades públicas.  

Entretanto, entendemos que o dispositivo do Art. 8º da Lei nº 11.079, não dispõe sobre 

garantias de uma entidade pública e sim de uma pessoa jurídica particular criada pela própria 

lei – O Fundo Garantidor de Parceria. Além, existe entendimento doutrinário diverso
48

 que 

prevê que o dispositivo em questão estaria apenas regulamentando o disposto no Art. 40 da 

Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Entramos agora nas principais controvérsias da Lei de Parcerias Público-Privadas.  

 

2.1.1 Vinculação de Receitas 

Em regra, de acordo com o Art. 167, IV, da Constituição Federal é vedada a 

vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. As exceções expressas nesse 

mesmo inciso, são as hipóteses de custeio de ações e serviços públicos de saúde, manutenção 

e desenvolvimento do ensino; para a realização de atividade da administração tributária e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita.  

O tema é muito sensível entre a doutrina de Direito Administrativo e de Direito 

Financeiro e Tributário. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello e Kiyoshi Harada são 

                                                             
46

 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. 

47
 Art. 163, III, CF 

48
 Binebojm, Gustavo, Op cit p.170. 
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veementes desfavoráveis à vinculação de receitas entendendo que tal dispositivo é 

inconstitucional.  

De acordo com o Parecer de Kiyoshi Harada
49

 o legislador ordinário acreditou que ao 

incluir no texto legal a exceção do inciso IV do Art. 167, da Constituição Federal, que proíbe 

a vinculação da receita do imposto, todas as demais receitas públicas poderiam ser vinculadas 

para garantia das obrigações pecuniárias do poder público.  

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. 

 

Prossegue o autor ao afirmar que o termo “prestação de garantia” incluído no texto 

constitucional não pode ser confundido com o sistema de garantias do Direito Civil, como o 

penhor, uma vez que nos contratos celebrados entre o particular e o poder público aquele que 

presta garantia. Quando o credor é o particular deve o mesmo requerer em demanda judicial o 

pagamento por meio do sistema de precatórios, como ensina o Art. 100, CF.  

Entende o autor que a rápida leitura da parte final do inciso IV do Art. 167 da CF 

“pode conduzir à equivocada conclusão de que a ‘prestação de garantias’ aí referida 

corresponde àqueles institutos regulados pelo Código Civil, ou seja, de que é possível a 

garantia pignoratícia de receitas tributárias previstas na Lei Orçamentária Anual”. 

Entretanto, como as receitas públicas se configuram como bens públicos são eles 

indisponíveis, inegociáveis e irrenunciáveis, não podem ser objeto de execução direta do 

particular. O Estado deve então se valer se outros dispositivos para a garantia de seus créditos 

como a emissão de títulos.  

Contribuiu para sua tese o entendimento que a distribuição do produto da arrecadação 

tributária dar-se-á por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA) e dessa forma não poderia o 

legislador ordinário garantir que as receitas se destinarão ao pagamento das obrigações do 

Estado.  

                                                             
49

 Boletim de Direito Administrativo 3/308- 315, NDJ, março 2005. Encontrado também em: 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/advocacia-publica/pareceres/parecer-parcerias-publico-privada 
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Dessa forma entende que “a 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”.  

Nessa mesma esteira Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 809) afirma que 

“receita pública jamais pode ser vinculada a garantia de créditos de particular, sob pena de 

escandalosa inconstitucionalidade”.  

Ousamos discordar desse entendimento pelo fato da possibilidade de vinculação de 

outras receitas públicas, com a ressalva constitucional do imposto.  

Primeiramente, o STF, no julgamento da ADIn 3.643 decidiu que é admissível a 

vinculação de receitas públicas que não decorrentes de impostos, na ocasião do julgamento 

das taxas de polícia, eis:  

EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.643 RIO 

DE JANEIRO 

É constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de polícia sobre 

atividades notariais e de registro, ora para tonificar a musculatura econômica desse 

ou daquele órgão do Poder Judiciário, ora para aportar recursos financeiros para a 

jurisdição em si mesma.O inciso IV do Art. 167 da Constituição passa ao largo do 

instituto da taxa, recaindo, isto sim, sobre qualquer modalidade de imposto”.  (STF, 

ADI 3.643/2006 – Relator: Min. Teori Zavascki) 

Além, outra parte da doutrina administrativa se posiciona pela possibilidade da 

vinculação de receitas para prestação de garantias do parceiro público ao parceiro particular 

no contrato de parcerias. O principal argumento é que pela interpretação lógico-sistemática do 

Art. 167, IV, da Constituição Federal a não afetação somente incidiria sobre o imposto, e sua 

interpretação hermenêutica não deve ser ampliativa. 

Acerca desse entendimento Mario Engler Pinto Junior (2015, p.453) opina: 

Vale notar que a proibição de vincular abrange apenas a receita de impostos, não se 

estendendo a outras fontes, tais como taxas, contribuições, multas, preços públicos, 

dividendos, alienação de bens, royalties, resultado de operações de crédito e demais 

receitas de natureza patrimonial, industrial, de capital e transferências correntes, 

conforme classificação adotada no Art. 11 da Lei 4.320 /1964. Consequentemente, 

nada impede, sob o ponto de vista jurídico, que qualquer dessas receitas (com 

exceção dos impostos) seja destinada, por via lega ou contratual, à satisfação de 

obrigações específicas de pagamento contraídas pelo poder público Pode surgir 

alguma dúvida apenas em relação às transferências constitucionais obrigatórias, a 

exemplo da quota dos Estados e Municípios em Fundos de Participação previstos 

nos arts. 157 e 158 da CF, em razão da discussão sobre natureza tributária ou 

financeira.  

Corrobora com esse entendimento o professor Gustavo Binenbojm (2015, p.483) ao 

analisar que é possível vincular receitas não provenientes de impostos. Devida assertiva se 
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deve a interpretação literal do texto constitucional, uma vez que o constituinte somente veda a 

vinculação do imposto. 

Ademais, o legislador tivesse a intenção de impedir a vinculação de todas as receitas 

públicas, deveria tê-lo feito de acordo com a interpretação restritiva o texto da Constituição de 

1967
50

, que vedava a vinculação do produto da arrecadação de qualquer tributo: 

Dessa forma é possível entender que ao modificar o texto constitucional, o constituinte 

deixou clara a intenção de vedar a vinculação somente do imposto, não das demais receitas 

públicas.  

Além, de acordo com o Art. 160, CF
51

, os Estados-membros e os Municípios gozam 

de plena autonomia para definir como empregar seus recursos, podendo utilizá-los para 

vincular ao pagamento de seus contratos de PPPs.  

O autor Gustavo Binenbojm (2015, p.490) suscita a discussão acerca da vinculação 

dos recursos provenientes dos Fundos de Participação do Estado e do Distrito Federal (FPE) e 

do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), para contratos de PPP estaduais e 

municipais. O autor esclarece:  

No que tange à vinculação de recursos financeiros transferidos por meio do FPE e 

do FPM, em contratos de PPP estadual e municipal, o arranjo também se encontra de 

pleno acordo com a Constituição, não se cogitando de violação ao seu art. 167, IV, 

que enuncia o princípio da não vinculação. Este princípio constitucional tem por 

escopo impedir a destinação prévia do produto da arrecadação de impostos a 

destinadas despesas, órgãos ou fundos do próprio ente competente para a instituição 

deste tributo.  

Por definição constitucional, Art. 159
52

, os Fundos de Participação são mantidos por 

receitas de impostos federais (Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados), 

mas não por isso tem a natureza de impostos.  

                                                             
50

 Art. 62, CF 1967. O orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos 

os Podêres, órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto da indireta, excluídas apenas as entidades que 

não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento.§2º, Ressalvados os impostos mencionados nos 

itens VIII e IX do artigo 21 e as disposições desta Constituição e de leis complementares, é vedada a vinculação 

do produto da arrecadação de qualquer tributo a determinado órgão, fundo ou despesa. A lei poderá, 

todavia, estabelecer que a arrecadação parcial ou total de certos tributos constitua receita do orçamento de 

capital, proibida sua aplicação no custeio de despesas correntes (grifou-se) 

51
 Art. 160, CF: “É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta 

seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos 

a impostos”. 
52

 Art. 159, Art. 159. A União entregará: I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 

qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma:  a) 

vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;b) 
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Após ingressar no fundo, os impostos que o mantém perdem sua caracterização como 

tal. Na verdade, tanto o FPE quanto o FPM são espécies de fundos meramente contábeis e 

anota essa importante classificação Leonardo da Silva Guimarães Martins da Costa
53

, membro 

do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ao afirmar:  

Os chamados fundos ‘meramente contábeis’ [são] aqueles que simplesmente 

transferem recursos, sem nenhuma espécie de gestão sobre a despesa. É o caso do 

Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), FUNDEB e o Fundo Partidário, todos previstos na Constituição. 

Dessa forma quando transferido ao Fundo, o imposto se transforma em típica receita 

pública do ente federativo que a recebe, sendo assim, a cada ente cabe a decisão de como 

utilizar receitas do Fundo de Participação podendo até mesmo ser vinculadas ao pagamento de 

contratos das PPPs.  

No tocante as receitas do Fundo de Participação, teve a oportunidade de julgar o 

Tribunal Federal na Apelação Civil 20667:  

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA. PARCELAMENTO OBTIDO POR MUNICÍPIO. 

VINCULAÇÃO, EM GARANTIA, DE DO FPM. 1. A prescrição do FGTS é 

trintenária, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE n. 100.249 - RTJ 

136/681). Esta regra vige independentemente de ser o devedor entidade privada ou 

pública. As regras do Decreto n. 20.910, de 06/01/32, não se aplicam aos débitos de 

FGTS. 2. Revela-se abusiva a decisão judicial que, sob o fundamento de ser 

quinquenal o prazo prescricional desse Fundo, determina a suspensão do pagamento 

de parcelamento ajustado entre a CEF e Município devedor. 3. Não é ilegal a 

inserção, em parcelamento do FGTS, de cláusula que com autorização legislativa, 

estipule, a título de garantia do ajustado, a vinculação de cotas do Fundo de 

Participação dos Municípios. 4. Mandado de segurança concedido.” (AC 20667 GO 

95.01.20667-0, Rel. Juiz Olindo Menezes, Segunda Turma, DJ p.13576 de 

11.03.1996). 

Em relação ao regime de precatórios, a utilização dos mesmos tem correlação ao 

pagamento das dívidas vencidas da Administração Pública. Na lei das PPPs a vinculação de 

receitas refere-se às dívidas vincendas da Administração, sendo assim existe a possibilidade 

de estabelecer um modelo de pagamento diferenciado, até mesmo para atrair os investimentos 

de grande vulto particulares das parcerias público-privadas
54

. 

                                                                                                                                                                                              
vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;c) três por cento, para 

aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de 

desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na 

forma que a lei estabelecer;d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no 

primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;  e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos 

Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. 
53

 http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/textos_discussao/downloads/td7.pdf  - Visto em: 15 /02 /2016 
54

 Revista do TCERJ Edição n°7 – 1º Semestre de 2014, p. 25 – Visto em 08 /03 /2016 
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Outra interpretação que discorda da necessidade de regime de precatórios é a do 

professor Fernando Vernalha
55

. Para o autor a técnica de vinculação de receitas consiste numa 

forma de assegurar que certo patrimônio “previamente reservado pelo orçamento, seja 

carreado para o pagamento de obrigações do Poder Público”. Dessa forma a vinculação de 

receita funciona como um meio originário de pagamento de obrigações e não uma garantia 

per si.  

 Essa assertiva importa no tocante à impenhorabilidade dos bens, pois como não é uma 

obrigação garante, ou seja, como não funciona como um patrimônio que garante as dívidas do 

Poder Público, não incide a regra de impenhorabilidade dos bens públicos. 

Conclui o autor, que a vinculação de receitas já é largamente usada para o 

financiamento de serviço público, como por exemplo no Fundo de Universalização dos 

Serviços de Telecomunicação, criado pela Lei 9.998/2000 com a finalidade de custear 

obrigações de universalização de prestadora de serviços de telecomunicação que não possa ser 

recuperada com a exploração eficiente do serviço e dentre suas fontes de receita estão, 

inclusive, as contribuições de intervenção no domínio econômico.  

Portanto possível seria a vinculação das receitas públicas ao pagamento das dívidas 

contraídas pelo contrato de parceira público privada, respeitando a vedação constitucional do 

Art. 167, IV, que impede a vinculação dos impostos, e sem contrariar o sistema de pagamento 

por precatórios do Poder Público. E nas PPPs estaduais e municipais possível seria a 

vinculação do FPE e FPM ao pagamento das obrigações, por não ser caracterizado como 

imposto.  

 

2.1.2 Fundos Especiais 

O Art. 8º, II, da Lei 11.079 prevê a instituição ou a utilização de fundos especiais 

previstos em lei.  

De acordo com o Art. 71, da Lei nº 4.320/64 “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”.  

                                                             
55

 http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-16-NOVEMBRO-2008-FERNANDO%20VERNALHA.pdf 

– visto em 18/02/16 
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Reitera o conceito o Decreto nº 93.872/86, que classifica fundos especiais de natureza 

contábil ou financeira como a modalidade de gestão de parcela de recursos do Tesouro 

Nacional, vinculados por lei à realização de determinados objetivos de política econômica, 

social ou administrativa do Governo
56

. 

Os fundos de natureza contábil são constituídos por disponibilidades financeiras 

evidenciadas em registros contábeis, destinados a atender a saques a serem efetuados 

diretamente contra a caixa do Tesouro Nacional
57

. 

Já os Fundos Especiais de natureza financeira, são constituídos mediante 

movimentação de recursos de caixa do Tesouro Nacional para depósitos em estabelecimentos 

oficiais de crédito, segundo cronograma aprovado, destinados a atender aos saques previstos 

em programação específica
58

. 

Quanto aos fundos especiais, estes têm a finalidade de garantir o pagamento da 

contraprestação em caso de inadimplemento do parceiro público. Os fundos especificados no 

Art. 71 da Lei nº 4.320/64 são destituídos de personalidade jurídica.  

 Devido fundo não está obrigado ao detalhamento de despesas e se vincula somente ao 

objetivo pelo qual foi criado, dessa forma não sai do Tesouro como despesa fixa no 

orçamento anual.  

Por não ter presença no orçamento anual difícil seria o controle e fiscalização pelo 

Legislativo, dessa forma o constituinte de 88 previu no Art. 36
59

 da ADCT que todos os 

fundos seriam extintos, salvo os que fossem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de 

2 (dois) anos.  

Além, a Constituição Federal previu no Art. 165, § 9º, II que cabe a Lei Complementar 

“estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem 

como condições para a instituição e funcionamento de fundos”. Dessa forma não caberia, em 

regra, a legislação ordinária instituir um fundo especial para servir de garantia a um contrato.  
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 Art. 71, Decreto nº 93.872/86 
57

 Art. 71, §1º Decreto nº 93.872/86 
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 Art. 71, §2º Decreto nº 93.872/86 
59

 Art. 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os resultantes de isenções 

fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os que interessem à defesa nacional, extinguir-se-ão, se não 

forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos”. 
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No que tange a instituição ou utilização de fundos especiais como garantia do contrato 

de PPP (Art. 8º, II) ainda existe controvérsia doutrinária. 

O professor Harada, em seu parecer, se posiciona veemente contra a instituição de 

fundos especiais tendo em vista que nenhum fundo preexistente foi ratificado pelo congresso 

no prazo de dois anos, e não existe lei complementar que regule as condições de instituição 

dos fundos.  

Por fim, entende Harada que a instituição de fundos viola os princípios 

constitucionais:  

Atenta contra os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e 

da publicidade (art. 37 da CF); dribla o art. 165, § 9º, II da CF e o art. 36 do ADCT; 

infringe o art. 167, IV da CF; contraria o princípio da quantificação dos créditos 

orçamentários inserto no art. 167, VII; violenta o princípio das fixação prévia das 

despesas que está previsto no art. 167, II. Ademais, esvazia, em parte, o conteúdo 

dos arts. 70 e 71 da CF, que cometem ao Congresso Nacional a importantíssima 

missão de fiscalizar e controlar os gastos públicos, ferindo de morte o princípio da 

legitimidade que deve presidir o controle sob o prisma da legalidade e da 

economicidade da execução orçamentária e financeira. 

Corrobora com esse entendimento o autor Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, 

p.810) ao afirma que essa previsão legal se configura inconstitucional, tendo em vista que a 

forma pela qual os credores públicos se saciam é através do sistema de precatórios do Art. 

100, CF.  

Entretanto, no tocante ao pagamento na forma de precatórios, entende Gustavo 

Binenbojm (2015, p. 490) que:  

A vinculação de recursos públicos não subverte, de qualquer forma, o regime de 

precatório instituído no Art. 100 da Carta Magna, visto que o dispositivo em questão 

tem por finalidade regular somente o pagamento das dívidas vencidas do Poder 

Público. O mecanismo financeiro idealizado pela Lei das PPP é destinado ao 

adimplemeto de obrigações contratuais vincendas – não decorrentes de decisão 

judicial. E para essas obrigações, é possível a adoção de modelo de pagamento 

diferenciado no curso da relação contratual, conforme o juízo de conveniência e 

oportunidade dos agentes democraticamente eleitos, nos termos das suas próprias 

normas financeiras e orçamentárias.  

 

Ainda, o autor
60

 entende que é perfeitamente legítimo que o Poder Público constitua 

uma entidade privada para funcionar como fundo garantidor com respaldo no art. 173, § 1°, 

inciso lI, da Carta da República, e “nada impede, de fato, que o Poder Público constitua uma 
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 http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/43332/44672 - Visto em: 15/02/2016l 
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empresa pública ou uma sociedade de economia mista cujo objeto social seja o de garantir 

determinados projetos, concebidos no formato de PPP”.  

Por fim, há o entendo doutrinário, que a Lei nº 4.320/64 foi recebida como Lei 

Complementar dessa forma a assertiva do professor Harada que prevê que não existe lei 

complemtentar que regule as condições de instituição dos fundos cai por terra.   

Mas é possível ir além para sustentar que a inexistência de lei complementar 

disciplinadora das “condições” para instituição e funcionamento dos fundos não 

eliminaria a possibilidade de criação dos fundos, desde que precedidos de 

autorização legislativa. Parece-me, assim como já foi referido acima, que, ainda que 

se trate a norma do inciso II do §9º do art. 165 de uma norma de constitucional de 

eficácia limitada, postula a lei integrativa para apenas para certos efeitos 

secundários, não impedindo que a instituição de fundos possa proceder-se – o que 

tira de outras dispositivos constitucionais, como pela interpretação a contrario sensu 

do inciso IX do art. 167
61

.  

 

2.1.3 Fundo Garantidor de Parcerias 

O Fundo Garantidor de Parceria (FGP), previsto no Art. 8º, V e Art. 16 da Lei de 

Parcerias foi criado com a finalidade de garantir o pagamento das prestações pecuniárias 

assumidas pelo Poder Público, como parceiro na PPP.  

De acordo com o ensinamento do Professor Fernando Vernalha (2008, p.13), o fundo 

surgiu como uma forma de atenuar um histórico déficit de inadimplemento do poder público, 

in verbis: 

O modelo de PPP, por sua vez, inaugura um novo tempo da contratação 

administrativa, movido pela necessidade de carrear para o setor público, em prol da 

execução de projetos estruturantes, investimentos privados. É relevante, para este 

fim, contar-se não só com um ambiente institucional seguro e estável, como, 

principalmente, com um regime jurídico que ofereça aos parceiros do Poder Público 

incentivos adequados a oferecerem propostas sérias e vantajosas à Administração. A 

atratividade do financiamento privado depende, então, de instrumentos jurídicos que 

propiciem segurança e eficiência no cumprimento de obrigações do parceiro público. 

Neste contexto, a hipótese de garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa 

estatal criada para essa finalidade, representando um ponto central na configuração 

de um regime especial de garantias ao contratado em parceria público-privada, 

cumpre o papel de superar dificuldades muito sérias que historicamente inibiram a 

participação do capital privado em projetos de infra-estrutura.  

 

Sobre o FGP incidem normas de direito público, por ter parcela de investimento 

público, e de direito privado, de acordo com o Art. 16 §1º, que prevê a natureza privada do 

fundo.  
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 http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-16-NOVEMBRO-2008-FERNANDO%20VERNALHA.pdf 
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O professor Harada, em seu mencionado parecer, atenta sob a natureza do Fundo. Pela 

leitura do artigo em questão entende-se que o fundo terá somente natureza privada, entretanto 

“a rotulagem legal não é o suficiente para afastar a incidência de normas de direito público”. 

O Art. 70
62

 da Constituição Federal prevê a necessidade prestação de contas de qualquer 

pessoa física ou jurídica que utilize valores públicos. 

Ainda prevê o Art. 16, §1º que o FGP será “sujeito a direitos e obrigações próprios”. 

Dessa assertiva entendemos que o FGP responde por suas obrigações com bens e direitos 

integrantes de seu patrimônio. Complementa o §5º do mesmo artigo “O FGP responderá por 

suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os 

cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela integralização das cotas que 

subscreverem”.  

Em relação ao patrimônio do Fundo, o caput do Art. 16 da Lei das PPPs menciona que 

“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)”.   

A Lei das PPPs limitou-se a dar as características do Fundo e não criá-lo 

propriamente. No Decreto n° 5.411 de 06/04/2005 foi autorizada a integralização de cotas do 

FGP, mediante ações representativas de participações acionárias da União em sociedades de 

economia mista disponíveis para venda.  

Os anexos do Decreto referem-se à transferência de quotas da União de participações 

minoritárias e excesso à manutenção do seu controle em sociedades de economia mista. De 

acordo com o Parágrafo Único do Art. 1º do Decreto em questão essas participações 

acionárias identificadas no Anexo I deste Decreto ficam desvinculadas do Fundo Nacional de 

Desestatização - FND e do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal – 

FAD.  
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 Art. 70 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 

da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder.Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (grifou-se). 
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Tabela 1 – Ações Depositadas em Fundo 

FUNDOS EMPRESAS/ESPÉCIE DE 

AÇÃO 
CLASSE QUANTIDADE 

(UNID.) DE AÇÕES 

FAD CTEEP 

ELETROPAULO 
ON 

ON 
9.556.150.967 

3.335.596.142 

Valores excluídos pelo 

Decreto nº 6.012, de 

2007 

FND BB 

CVRD 

 

EMBRAER 

 

PETROBRÁS 

USIMINAS 

TRACTEBEL 

ON 

ON 

PN 

ON 

PN 

ON 

PNB 

ON 

PNB 

30.000.000 

14.178 

15.226.023 

1.850.494 

499.416 

970.584 

365.813 

12.425.061.863 

40.920 

 

Fonte: Decreto n° 5.411 de 06/04/2005 

 

Tabela 2 – Demais ações  

EMPRESAS/ESPÉCIE DE AÇÃO CLASSE QUANTIDADE 

(UNID.) DE AÇÕES 

ELETROBRÁS 

 

COELBA 

CELPE 

 

COMGÁS 

COELCE 

 

GERDAU 

 

RHODIA-STER 

ON 

PNB 

ON 

ON 

PNA 

ON 

ON 

PNA 

PNB 

ON 

PN 

PN 

20.000.000.000 

17.595.501.100 

14.004.288 

38.267.848 

122.911.656 

7.231.564 

166.896.894 

832.625.407 

182.547.363 

9.578 

163.288 

336.285 

 

Fonte: Decreto n° 5.411 de 06/04/2005 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6012.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6012.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6012.htm#art1
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A Resolução 3.289, de 03.06.2005, do CMN
63

, definiu que a Administração do FGP 

será exercida por Instituição Financeira, controlada direta ou indiretamente pela União, 

autorizada pela CVM para o exercício de administração de carteira de valores mobiliários. E a 

Resolução 001, de 05.08.2005, do Comitê Gestor das PPP, define o BB como administrador 

do FGP. 

Em relação ao Fundo, este foi constituído por meio da integralização de mais de R$3,2 

bilhões em ações de propriedade do Governo Federal (Banco do Brasil, Vale e Eletrobrás), 

que transferiu a posse desses valores mobiliários para o FGP através da Portaria Ministerial n° 

413 de 12/12/2005
64

, de acordo com a tabela a seguir: 

 

Tabela 3: Integralização das ações do FGP 

 

Fonte: Site Banco do Brasil 

 

A Instrução 426, de 28.12.2005, da CVM
65

, regulamentou as regras especiais 

aplicáveis a administração da carteira de valores mobiliários do FGP. 

Já na Assembleia de Cotistas realizada dia 27 de Janeiro de 2006, foram aprovados o 

Estatuto e o Regulamento do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas Federais (FGP), 

bem como se autorizou a integralização de cotas por parte da União. 
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 http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2005/pdf/res_3289_v1_O.pdf Visto em 20/02/16. 
64

 http://www.bb.com.br/portalbb/page3,110,4537,11,0,1,3.bb – Visto em 16/02/16. 
65

 http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/inst/anexos/400/inst426consolid.pdf Visto em 20/02/16. 
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Ainda relação à composição do Fundo com valores públicos, o professor Harada 

questiona em seu parecer a possibilidade da União arcar com essa quantia, in verbis: 

Como é possível a União, contumaz devedora de dívidas oriundas de condenação 

judicial, subtrair R$6.000.000.000,00 do seu orçamento anual, para compor um 

fundo destinado a garantir futuros, possíveis e eventuais credores, como bem 

assinalado pela consulente? Qual a fonte dessa extraordinária e espantosa despesa? 

Mais tributos? Mais dívida pública? Mais privatização? De duas uma: ou aumenta a 

receita pública, ou reduz outras despesas. Redução de despesas não se ajusta à nossa 

tradição. Por isso, uma coisa é certa: o contribuinte irá arcar com essa nova despesa 

qualquer que seja o meio escolhido para custeá-la, porque o Estado não produz e 

nem é sua função produzir riquezas. Outrossim, esses seis bilhões de reais, a salvo 

de contingenciamento e de seqüestros para honrar os precatórios judiciais 

descumpridos, ficam fora da fiscalização e controle externo, a ser exercido pelo 

Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, na forma do art. 

71 da CF. Os controles, interno e privado, nem pensar! 

 

Por fim, no tocante a composição dos fundos, existe a previsão
66

 de que o patrimônio 

do fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, que poderão ser: 

dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de 

sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para manutenção de seu 

controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial
67

.  

De acordo com a Resolução do CGP n°1 de 05/08/2005 o Banco do Brasil foi 

escolhido como Administrador do Fundo. Como Administradora a instituição financeira tem o 

poder de criar, administrar, gerir e representar judicialmente e extrajudicialmente o Fundo, 

além das obrigações previstas no Art. 19, Parágrafo único e Arts. 20 e 23 do Estatuto do 

FGP
68

, assim como: deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos da FGP, zelando 

pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez; analisar a viabilidade de garantias, 

incluindo-se a modalidade adequada a cada projeto de parceria público-privada e agir sempre 

no único e exclusivo benefício dos cotistas e do FGP, empregando na defesa de seus direitos a 

diligência exigida pelas circunstâncias e praticando todos os atos necessários a assegurá-los, 

judicial e extrajudicialmente. 

A Lei das PPPs ainda prevê a possibilidade do Fundo conceder garantias, dentre elas: 

fiança, sem benefício de ordem para o fiador; penhor de bens móveis ou de direitos 

integrantes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da 

execução da garantia; hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP; alienação fiduciária, 
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 Art. 16, §2º, Lei n º 11.079/04 
67

 Art. 16, §4º, Lei n º 11.079/04 
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 http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/ppp/downloads/estatuto_FGP.pdf 
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permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário por ele contratado 

antes da execução da garantia; 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; garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituído em 

decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao FGP. 

Em relação as garantias, Di Pietro (2015, p. 165) aponta outra incongruência da Lei. 

Ao permitir que a concessão dê garantias, o legislador foi de encontro a regra que prevê que 

para ser considerado válido o fundo deve ser criado por lei que indique que as receitas ficarão 

vinculadas ao mesmo, “o fundo é uma receita específica que a lei afasta do caixa único e 

vincula a um fim determinado. Sem receita vinculada, o fundo não tem existência legal”.  

O fundamento legal que alude a jurista é a Lei 4.320 em seu Art. 71 que prevê 

“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”. 

Sendo assim, aponta a jurista, que para constituir fundo garantidor é necessário que o 

faça por meio legal e que se vincule a uma destinação específica, não podendo ser objeto de 

garantia.  

Por outro lado, o Ministério do Planejamento
69

, prevê que o sistema de garantias 

emitidos a parceiros privados reduzem as incertezas e riscos dos compromissos financeiros 

assumidos pelo Governo Federal. O Governo sustenta a solidez das garantias pelos seguintes 

aspectos:  

1. Ausência de Alavancagem - FGP não somente fica impedido de outorgar nova 

garantia se for verificado que o valor presente de todas as garantias emitidas supera 

o valor presente dos ativos, como a Administradora fica obrigada a reavaliar 

mensalmente essa relação, justificando eventual desequilíbrio e solicitando ao 

cotista a integralização de novos ativos no FGP, caso o desequilíbrio seja percebido 

como permanente. 

2. Qualidade da Garantia - A modalidade de garantia a ser outorgada ao parceiro 

privado depende do tipo de ativo na carteira do FGP, precaução contida no 

Regulamento como forma de evitar um descasamento entre a liquidez do ativo e a da 

garantia outorgada, que poderia criar dificuldades para a liquidação de 

compromissos assumidos pelo FGP. Abaixo, quadro com a relação das modalidades 

de garantia que podem ser emitidas para os ativos do FGP. Ressalte-se que as 

garantias podem ser outorgadas com base em ações transacionadas em bolsa, mas é 

necessário impor uma margem de segurança no comprometimento do ativo, de 
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 http://www.planejamento.gov.br/assuntos/parcerias-publico-privadas/noticias-e-eventos/noticias/fundo-

garantidor-de-parcerias-publico-privadas-do 
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modo a minimizar o risco de oscilações de mercado provocarem descasamento entre 

o valor presente dos ativos e das garantias. O compromisso com a qualidade da 

garantia também está expresso no comando dado à política de investimento de 

priorizar a mitigação de risco de descasamento entre os ativos e as garantias 

outorgadas. Por fim, ressalte-se que eventual integralização de ativos com menos 

liquidez (e.g. imóveis) não comprometerá a qualidade das garantias outorgadas, pois 

permitirá apenas a emissão e lastreamento de modalidade de garantia específica. 

 

Outro ponto sensível no tocante ao Fundo Garantidor é no tocante aos seus bens. 

Enquanto a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015, p.167) entende que mesmo ao 

transferir bens ao Fundo, as receitas e os bens não perdem sua característica de bens públicos.  

Dessa forma, se os bens da União, autarquia e fundações públicas são considerados 

públicos são, portanto, impenhoráveis, e por isso seus bens não podem servir de garantia.  

Nessa esteira a Lei de Responsabilidade Fiscal
70

 prevê que “É vedado às entidades da 

administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, 

ainda que com recursos de fundos”. 

Entretanto, nos posicionamos de acordo com a doutrina de Fernando Guimarães 

(2008, p.16) que entende que os bens públicos ao serem transladados para um ente privado 

assumem esta natureza tornando-se bens privados, e por isso passam a se submeter ao regime 

de execução civil próprio dos bens privados.  

Como os fundos garantidores terão personalidade de direito privado – não se 

reconduzindo assim à relação de pessoas jurídicas de direito público interno 

prescrita pelo Art. 41 do Código Civil -, seus bens serão – na conformidade da 

prescrição do Art. 98 do Código Civil – privados. Assim sendo, poderão ser 

livremente alienados ou penhoras, não se submetendo, portanto, ao regime jurídico 

dos bens públicos, marcados por estas restrições. 

Na linha de controvérsias quanto a constitucionalidade do FGP, o mencionado parecer 

de Kiyoshi Harada incita que existe a necessidade de Lei Complementar para a constituição 

de Fundos, de acordo com o Art.165, §9º, II, CF, e que a criação de um fundo por lei 

ordinária é terminantemente inconstitucional, que prevê: “estabelecer normas de gestão 

financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a 

instituição e funcionamento de fundos” 

Porém, o que o Art. 8º, V, da Lei das PPPs prevê é a apenas a possibilidade jurídica da 

criação do fundo. O dispositivo em questão não institui nem disciplina o fundo em si. 
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Além, a doutrina de Fernando Guimarães (2008, p.23) entende que uma vez obedecido 

ao dispositivo em lei complementar, as leis ordinárias poderão delinear hipóteses específicas 

de fundos. 

O dispositivo constitucional em tela deve ser entendido em colaboração com o 

Art.167, IX, da CF, que veda a instituição de fundos de qualquer natureza sem a prévia 

autorização legislativa. Ou seja, cabe ao legislador complementar a instituição e 

funcionamento do fundo enquanto cabe à lei ordinária a autorização da instituição do fundo. 

Dessa forma é possível afirmar que o constituinte determinou à lei complementar as 

condições genéricas do fundo, enquanto para a autorização do fundo cabe à lei ordinaria.  

Esse é o entendimento do então Ministro Nelson Jobim do Supremo Tribunal Federal 

na ADI n° 1726/DF, in verbis:  

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.061, DE 11.11.97 (LEI Nº 9.531, DE 10.12.97), QUE 

CRIA O FUNDO DE GARANTIA PARA PROMOÇÃO DA COMPETIVIDADE -

 FGPC. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 62 E PAR. 

ÚNICO, 165, II, III, §§ 5º, I E III, E 9º, E 167, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO. 

 “argumento de fundo do Art. 165 §9º, inciso II, dispõe, efetivamente, que se exige 

lei complementar para se estabelecer condições para instituição e funcionamento dos 

fundos. Não se estabelece, evidentemente, que a criação do fundo vá se fazer por lei 

complementar, ou seja, o próprio sistema autorizaria a criação de fundos por 

decretos do Executivo, desde que antecedido de autorização legislativa”. (STF; 

ADIN 1726-5/DF, Relator Min. Maurício Corrêa). 

 

Além, as condições para instituição dos fundos já é matéria regulada pela Lei n° 

4320/64 nos Arts. 71 a 74, recepcionada como lei complementar pela CF88, que tratam do 

funcionamento de fundos especiais. Esse é o entendimento do STF na mencionada ADI n° 

1726/DF, pelo então Ministro Mauricio Corrêa.  

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.061, DE 11.11.97 (LEI Nº 9.531, DE 10.12.97), QUE 

CRIA O FUNDO DE GARANTIA PARA PROMOÇÃO DA COMPETIVIDADE -

 FGPC. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 62 E PAR. 

ÚNICO, 165, II, III, §§ 5º, I E III, E 9º, E 167, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO. 

“É que até agora não tendo sido editada lei complementar que discipline o preceito 

constitucional invocado, a Lei n° 4320, de 17 de março de 1964, que instituiu 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos da 

União está recepcionada pela Constituição Federal, com status de lei 

complementar, visto que do contrário restaria braços cruzados, e em pânico, a 

Administração Pública, impedida que estaria de realizar as suas atividades 

institucionais. (STF; ADIN 1726-5/DF, Relator Min. Maurício Corrêa).  
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Portanto, como a Lei n°4320/64 funciona como Lei Complementar que disciplina a 

criação dos fundos, é autorizado pela Carta Magna a autorização de fundos especiais por leis 

ordinárias, como prevê o inciso IX do Art. 167, CF.  

O último ponto de controvérsias acerca do fundo garantidor é no tocante ao sistema de 

precatórios do Art. 100, CF. De um lado a doutrina de Kiyoshi Harada e Celso Antônio 

Bandeira de Mello condenam o legislador ordinário ao criar um sistema de execução de 

dívidas públicas diferente do sistema de precatórios, e por ofender o princípio da isonomia, 

por propiciar uma execução especial a certos credores. 

Entretanto, os bens da Administração Pública quando são transferidos ao Fundo 

Garantidor perdem sua característica de bens públicos e passam a incorporar a natureza de 

bens privados, sendo assim passam a se submeter ao regime de execução civil e não mais ao 

regime de precatórios.  

Por fim, a doutrina de Fernando Guimarães (2008, p.31), entende que “é lícito o 

oferecimento de garantia a certa classe de contratos, buscando-se soluções mais econômicas à 

Administração, sem que isso retrate uma infração ao Art.100 da Constituição”. 

  

2.2 Sociedade de Propósito Específico 

De acordo com a Lei das PPPs antes da celebração do contrato, deverá ser constituída 

sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria
71

. Será 

a sociedade de propósito específico que assinará o contrato de parceria com o Poder Público.  

A sociedade de propósito específico (SPE) não é uma novidade no mundo jurídico. A 

Lei Geral das Concessões (Lei nº 8.987/95) prevê a possibilidade de formação desse tipo 

societário
72

.  

A novidade, no entanto corresponde a obrigatoriedade da constituição da sociedade de 

propósito específico. A redação da Lei Geral de Concessões prevê que é facultado ao poder 

concedente determinar que o licitante vencedor constitua SPE antes da celebração do contrato. 

Já a lei das PPPs impõe a formação da SPE. 

                                                             
71

 Art. 9º, Lei nº 11.079/04 
72

  Art. 20, Lei nº 8987/95. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço 

a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da 

celebração do contrato. 
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A SPE pode ser considerada com um modelo de joint venture, ou seja, um 

empreendimento derivado de um contrato que duas sociedades independentes realizam entre 

si com o objetivo de cooperação para um objetivo em comum.  

Os professores Egon Bockmann Moreira e Bernardo Strobel Guimarães (2015, p.496-

487) anotam:  

Em vista da necessidade de autonomia administrativa, patrimonial, financeira e 

técnica para a gestão de específico projeto concessionário, a Lei de PPP exige que o 

vencedor – tenha sido ele uma sociedade ou um consórcio- constitua-se em 

sociedade de propósito específico – SPE para a assinatura do contrato 

administrativo. Assim e de modo indeclinável, o polo privado do contrato de PPP 

deverá ser ocupado por uma SPE.  

Por ser constituída através do contrato de concessão, a SPE possui estatuto e objeto 

social limitado ao objeto de concessão e é extinta com o fim do contrato. O estatuto da 

sociedade especifica o objeto, impõem limites às decisões dos órgãos gestores e prevê suas 

respectivas competências administrativas.  

A limitação do objeto da concessão não exclui a possibilidade de realização de 

contratos acessórios, criação de pessoas jurídicas, a possibilidade de empréstimos de prazo 

estendido, investimentos com futuras receitas próprias e o aporte de capitais por parte de 

instituição financeira. É permitido que a sociedade realize atividades de gestão e contratos 

com terceiros desde que estejam correlacionadas com o objeto de concessão.  

A SPE é modalidade societária que se destina basicamente à segregação de parcela do 

patrimônio e de riscos daqueles que a integram, conferindo autonomia a determinado negócio. 

Trata-se de mecanismo utilizado tanto para neutralizar a influência econômico-financeira que 

outros negócios efetivados pelos membros da SPE possam exercer sobre determinado 

empreendimento como para impedir que o projeto interfira nos negócios de seus sócios
73

.  

Quanto as formas societárias, a SPE pode assumir alguns tipos societários do Código 

Civil. As exceções são as sociedades em comum, em conta de participação, cooperativa e 

sociedade em nome coletivo. Entretanto, é mais comum que a SPE assuma a forma de 

Sociedade anônima, dessa forma poderá comercializar valores mobiliários e atrair novos 

investidores
74

. 
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 GUIMARÃES, Bernardo Strobel e MOREIRA, Egon Bockmann, Parcerias público-privadas, Reflexões sobre 

os 10 anos da Lei 11.079/2004 – Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 498 
74

 Art. 9º, §2º  Lei nº 11.079/04 



48 
 

A finalidade da SPE é garantir que dentro do projeto de concessão exista uma estrutura 

societária que atuará como aporte financeiro, irá gerir os investimentos do projeto e obter 

lucros, sem confundir o patrimônio do projeto com o de seus controladores.  

O controlador da sociedade é aquele que decide as questões mais importantes do 

empreendimento, e é ele que direciona a atividade da concessionária e representa a SPE ante 

ao concedente, concessionário e demais agentes.  

Devido à sua importância, é necessário que o controlador possua estabilidade afim de 

garantir a continuidade do empreendimento. Dessa forma para transferir o controle da 

sociedade é necessária autorização expressa da Administração Pública, assim como traz o Art. 

5º§1º da Lei de PPP. Complementa essa regra os incisos do §1º do Art. 27 da Lei 8.987 que 

prevê que o novo controlador deve atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade 

financeira, regularidade jurídica e fiscal e deve comprometer-se a cumprir todas as clausulas 

do contrato em vigor. 

Dentre os benefícios da formação da SPE existe a vantagem de ordem econômico-

financeira que em razão da sociedade possuir patrimônio diferenciado dos seus controladores, 

aquele não sofre qualquer alteração com eventual crise que venha a atingir seu controladores. 

Além, da vantagem na facilidade para captação de investimentos e de controle relativo a 

atividade objeto do contrato.  

Em decorrência do investimento em um único projeto, o objeto do contrato, a SPE 

torna o projeto mais atrativo a investimentos. A segurança que o objeto do investimento não 

vai se perder dentro das diversas operações societárias permite que cada vez mais se invista 

no projeto da PPP. 

Nessa esteira, o financiamento somente do projeto é conhecido como Project finance, 

em termos de Direito Financeiro. Dessa expressão se tira a ideia que o financiamento não vai 

ser direcionado à empresa que realiza o projeto, mas sim do próprio objeto contratado.  

Sendo assim, o Project finance é adequado para projetos de longo prazo que exijam 

um sólido fluxo de capital e que possa oferecer previsibilidade e consistência. De acordo com 

os autores Egon Bockmann Moreira e Bernardo Strobel Guimarães (2015, p.504) esse tipo de 

investimento possui como características: 

(i) é próprio para projetos segregados, que valem por si sós (ring-fenced Project), 

nos quais se instala uma SPE; (ii) há conjunto de bancos (financiadores), liderados 
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por um deles, que entre si celebram um credit agreement; (iii) normalmente se dá 

em projetos novos e nasce prévia ou simulataneamente a eles; (iv) exige 

investimentos de elevado porte; (v) tem alto índice de débitos em face do respectivo 

patrimônio líquido; (vi) não há garantias pessoas dos investidores (ou apenas 

garantias limitadas); (vii) os financiadores contam com o fluxo de caixa a ser gerado 

pelo projeto para o pagamento do débito (mais do que o valor dos ativos); (viii) o 

principal item relativo à segurança dos financiadores está nos contratos fechados 

pela SPE; (ix) o projeto tem existência finita e predeterminada; (x) em caso de 

desvios existe a possibilidade de os financiadores avocarem a execução do projeto 

(step-in-right); (xi) envolve a explícita alocação de riscos inclusive em relação aos 

financiadores; e (xii) torna possível a maximização dos benefícios fiscais.  

 

Outra característica importante da SPE é a repartição de riscos. Em decorrência da 

repartição de riscos todos os participantes da sociedade são afetados pelo sucesso ou fracasso 

do empreendimento.  

Uma questão relevante em relação à SPE é a possibilidade dos financiadores 

assumirem o controle ou a administração temporária da sociedade com o objetivo de 

reestruturar financeiramente a operação e dar continuidade ao serviço prestado. Essa 

prerrogativa que os financiadores possuem de ingressar no controle do projeto em caso de má-

administração se chama step-in-right
75

.  

Complementa com essa prerrogativa a asserrtiva que a assunção do controle ou da 

administração temporária autorizadas não alterará as obrigações da concessionária e de seus 

controladores para com terceiros, poder concedente e usuários dos serviços públicos
76

. 

Para ser possível a step-in-right é necessária comprovação de situação financeira 

fragilizada; expressa previsão no contrato; os financiadores devem atender à exigências de 

regularidade jurídica e fiscal e a continuidade do serviço público.  

Por fim existem certas proibições para o poder público atuar na SPE. Em primeiro 

lugar é vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das 

sociedades
77

. 

                                                             
75

 Art. 5º, § 2
o
 I, Lei 11.079/04 - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência 

do controle ou a administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e 

garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação 

financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto 

no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

76
Art. 27-A § 2

o
  da Lei 8.987/95 

77
 Art. 5º, § 4

o
 , Lei 11.079/04 
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Além lhe é vedada que as operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou 

sociedades de economia mista controladas pela União excedam a 70% (setenta por cento) do 

total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico
78

. E não poderão 

exceder a 80% (oitenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de 

propósito específico ou 90% (noventa por cento) nas áreas das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste
79

. 

 

2.3 Controle externo do Tribunal de Contas 

De acordo com mandamento constitucional
80

 o controle externo da Administração 

Pública será exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas.  

A atuação da Corte de Contas engloba a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta ou 

indireta
81

. 

No caso das PPPs, o Tribunal de Contas está autorizado a exercer a fiscalização em 

decorrência do investimento de capital público para a formação da parceria. Pois prestará 

contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda
82

. 

Dessa forma, nas pareceria público-privadas a Corte de Contas será responsável por 

fiscalizar as etapas de licitação, contratação, execução do serviço, remuneração do parceiro 

privado e a gestão do patrimônio público envolvido na concessão.  

Entretanto, o existem limites ao controle do Tribunal de Contas. O referido tribunal 

possui a prerrogativa de fiscalizar no tocante aos princípios constitucionais de legalidade, 

moralidade, impessoalidade e eficiência. Dessa assertiva entendemos que os atos 

discricionários da parceria, como os atos de gestão interna não podem ser passível de controle 

do Tribunal.  
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 Art. 27 Lei 11.079/04 
79

 Art. 27, § 1º, Lei 11.079/04 
80

 Art. 71, CF/88 
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 Art. 70, CF/88 
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 Art. 70, Parágrafo único CF/88 
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A Lei de parcerias criou a figura do órgão gestor de parcerias (OGP), instituído pelo 

Decreto nº 5.385, de 4 de março de 2005, que tem competência para disciplinar o 

procedimento para a celebração do contrato, autorizar a abertura da licitação e aprovar seu 

edital e apreciar os relatórios de execução dos contratos
83

. 

Nessa esteira, referido órgão, assim como ensina o  remeterá anualmente ao Congresso 

Nacional e ao Tribunal de Contas relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-

privada
84

.  

Entretanto está o TC autorizado a fiscalizar todas as etapas desde o planejamento até a 

execução e o desempenho do contratado. Sendo assim a PPP deve fornecer as informações 

necessárias à Corte de Contas sempre que existirem questões relevantes ao contrato e a sua 

execução e gestão.  

Tais constatações serão levadas a efeito por intermédio de levantamentos, inspeções, 

auditorias e monitoramentos da contratação perant ao Poder Concedente. 

O TCU
85

 ressalta que existem diversas questões relevantes ao controle da PPP, tais 

quais: se o projeto se ajusta às necessidades do negócio especificadas pelo setor público, se a 

PPP é o mecanismo adequado para a prestação do serviço público, se existe uma boa 

qualidade de gestão do projeto, se há um ótimo equilíbrio entre os custos, a qualidade e a 

flexibilidade e se existe alocação e gestão efetiva.  

Esse controle é dividido entre as seguintes fases: análise estratégica, essa a fase 

engloba os passos seguidos pela autoridade concedente para especificar o plano de negócios e 

a decisão de licitar por meio de uma solução de PPP; a licitação engloba os passos relativos à 

seleção da proposta mais vantajosa; a assinatura do contrato, que está relacionada com todas 

as atividades entre a seleção da proposta mais vantajosa e a assinatura do contrato; a 

implementação pré-operacional que abrange a fase entre a assinatura do contrato e o início da 

prestação dos serviços, que engloba licitação, quando a construção ou entrega da 

infraestrutura é parte do contrato (Ex: desembolso público); a fase operacional inicial refere-

se à performance nos três primeiros anos após o começo dos serviços operacionais, quando as 

partes se tornam sujeitas a uma curva de aprendizagem; e a fase operacional de maturação 

                                                             
83

 Art. 14 Lei 11.079/04 
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 Art. 14 §5o Lei 11.079/04 
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engloba a performance a partir do quarto ano até o fim do contrato, realizando o 

acompanhamento da execução contratual. 

De acordo com a Instrução Normativa – IN 27/1998 o controle das concessões é feito 

pela análise da outorga do ato delegatório e o acompanhamento da execução contratual, prevê 

o TCU: 

.A estratégia de controle que tem se mostrado mais adequada a esses contratos é a 

fiscalização prévia à instituição do compromisso entre a Administração e os 

particulares. Essa é a lógica da Instrução Normativa IN TCU nº 27/1998. A 

magnitude dos investimentos e das repercussões socioeconômicas advinda desses 

contratos reduz drasticamente a eficiência dos reparos de eventuais incorreções 

detectadas nas instâncias de controle posteriores à assinatura dos mesmos. Não se 

trata, portanto, de mera formalidade. Trata-se de aprimoramento da atuação do 

controle consagrada por este Tribunal desde a edição das IN’s TCU n.º 7/94 e n.º 

10/95 ,que já possibilitou correções de falhas de grande magnitude econômica em 

processos de privatização e delegação bem como favoreceu o aprimoramento desses 

processos no que concerne à transparência, à eficiência, ao respeito às leis e aos 

regulamentos e ao próprio controle socia 

 

Esse controle pode ser dado por iniciativa do próprio Tribunal ou por terceiros. O 

Tribunal de Contas tem a prerrogativa de controle por iniciativa própria em decorrência do 

Art. 71, da Constituição Federal e do Art.1º da Lei 8.443/92 – Lei Orgânica do TCU. 

Já o controle por terceiros pode ser dado através da denúncia ou da representação. Por 

denúncia entendemos que é a prerrogativa que qualquer cidadão, partido político, associação 

ou sindicado têm de levar ao conhecimento do TCU as ilegalidades ou irregularidades do 

contrato que estejam sob sua alçada
86

.  

Por outro lado a representação, é a possibilidade que qualquer licitante, contratado ou 

pessoa física ou jurídica terá para representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes 

do sistema de controle interno contra irregularidades
87

. 

 Por fim, é importante o breve estudo da Instrução Normativa - IN TCU 52/07
88

 que 

dispõe sobre o controle e a fiscalização de procedimentos de licitação, contratação e execução 

contratual de Parcerias Público-Privadas, a serem exercidos pelo TCU.  
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 Art. 1º, XVI, Lei nº 8.443/92 
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 Art. 113, § 1º da Lei 8.666/93 
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 Art. 1º, IN TCU 52/07 - Ao Tribunal de Contas da União compete acompanhar os processos de licitação e 

contratação das Parcerias Público-Privadas (PPP), de que trata a Lei nº 11.079/2004, bem como fiscalizar a 

execução dos contratos decorrentes das parcerias celebradas. 
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De acordo com a Instrução Normativa em destaque o TC acompanhará os processos 

de licitação mediante a análise de alguns documentos, como por exemplo, o pronunciamento 

prévio e fundamentado do Ministério do Planejamento; autorização legislativa específica, no 

caso de concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do 

parceiro privado seja paga pela Administração Pública
89

; autorização competente para 

abertura de procedimento licitatório devidamente fundamentada em estudo técnico, em que 

fique caracterizada a conveniência e a oportunidade da contratação mediante identificação das 

razões que justifiquem a opção pela forma de Parceria Público-Privada
90

; estudos de 

viabilidade técnica e econômico-financeira do empreendimento, que contenham as seguintes 

informações, entre outras que o gestor do processo julgue necessárias, já consolidados os 

resultados decorrentes de eventuais consultas e audiências públicas realizadas sobre tais 

estudos, entre outros.  

Já na fase de execução do contrato, de acordo com o Art. 8º da IN 52/07 a fiscalização 

observará o fiel cumprimento das normas pertinentes e das cláusulas contidas no contrato e 

nos respectivos termos aditivos firmados com a SPE, além de avaliar a ação exercida pelo 

órgão ou entidade federal concedente ou pela respectiva agência reguladora. O instrumento de 

controle a ser utilizado para tal é a auditoria.  

Portanto, o Tribunal de Contas está autorizado a verificar os projetos de Parcerias 

Público-Privadas desde sua confecção até o fim do contrato. O controle do TCU é importante 

se tenha a correção e prevenção de possíveis falhas no projeto e extremamente necessário para 

que não ocorram desvios de recursos públicos.  

 

2.4 – Arbitragem  

A arbitragem é o meio amigável de resolução de conflitos. Caso exista cláusula 

contratual que preveja a resolução de eventuais divergências por meio da arbitragem, 

desnecessário seria levar o conflito à esfera jurisdicional.  

Necessário lembrar que apesar da possibilidade de instituir a arbitragem, o direito 

constitucional de acesso à Justiça não fica prejudicado.  

A vantagem desse instituto é justamente a possibilidade de resolução de conflitos fora 

do sistema Judiciário. Sendo assim, as demandas não teriam que passar por todas as 
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burocracias do Poder Judiciário e levariam menos tempo para serem solucionadas.  

Por certo que a arbitragem pode ser utilizada sem nenhum óbice nos contratos entre 

particulares. A controvérsia, porém, está na possibilidade do Poder Público realizar 

arbitragem com o particular.  

De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9.307/96 “as pessoas capazes de contratar poderão 

valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”.   

Dessa forma, em razão do interesse público, que norteia os contratos administrativos, 

ser um direito indisponível a Administração, em regra, não poderia resolver seus conflitos por 

meio da arbitragem.  

Representação. Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial. Pedidos de 

reexame do Acórdão 584/2003-2ª Câmara 

Portanto, não havendo amparo legal para a previsão do instituto da arbitragem e 

tratando-se de direitos patrimoniais indisponíveis, não há como tolerar a manutenção 

da cláusula 47 nos contratos celebrados, sendo adequada a determinação de 

celebração de termo aditivo para sua exclusão. (Acordão nº 537/2006-TCU-2ª 

Câmara) 

Entretanto com a Lei nº 13.129/15 ocorreram significativas mudanças acerca da 

arbitragem para a Administração Direta e Indireta. Dentre as principais modificações está a 

inclusão da possibilidade da administração pública dirimir os conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis por meio de arbitragem
91

.  

A nova redação da Lei de Arbitragem decorre das reiteradas decisões do STJ, na 

mudança do posicionamento da doutrina administrativa e principalmente, da mudança das 

atividades negociais da Administração Pública.   

As decisões do Superior Tribunal de Justiça ao longo dos anos vêem se posicionando 

acerca da possibilidade de arbitragem nos contratos relativos a direitos patrimoniais. 

PROCESSO CIVIL. JUÍZO ARBITRAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VII, DO CPC. SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA. DIREITOS DISPONÍVEIS 

Na espécie dos autos, há de se destacar o caráter comercial do objeto do litígio 

submetido à arbitragem. Com efeito, discute-se na petição inicial (fls. 50/115) – 

ação condenatória com pedido de antecipação de tutela proposta pela ora recorrida 
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 Art.1º, Lei nº 13.139/15 § 1

o
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acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de energia elétrica. Desse 

modo, estando o objeto do contrato de serviço público prestado pela entidade 

estatal estritamente vinculado à atividade econômica desenvolvida pela 

empresa estatal – no caso, venda de energia elétrica –, inexiste óbice a que seja 

pactuada a respectiva cláusula compromissória na hipótese de descumprimento 

da avença. Recurso Especial provido (STJ; Resp 606.345 – RS, Relator Min João 

Otávio de Noronha) (destacou-se).  

 

A doutrina vem acompanhando as deciões do STJ e prevendo a possibilidade de 

convenção arbitral nos contratos adminsitrativos. A doutrina de José dos Santos Carvalho 

Filho (2013, p.220-221), traduz:  

Discutem os estudiosos atualmente sobre a possibilidade de o Poder Público recorrer 

à arbitragem para a solução de seus conflitos. A respeito do tema, tem dominado o 

entendimento de que a adoção desse instumento não ofende os principios da 

legalidade e da indisponibilidade dos bens públicos, desde que, é óbvio, procure a 

Administração alcançar providência de interesse público e que seus agentes não 

atuem com improbidade administrativa ou desvio de finalidade. Além do mais, a 

questão a ser deduzida no juízo arbitral deve ter como preponderante o aspecto de 

patrimonialidade, não incidindo sobre atos decorrentes do exercício de autoridade.  

Não há, ainda, disciplina detalhada sobre a questão. Parece-nos, todavia, que a lei da 

pessoa federativa interessada pode contemplar a possibilidade de recurso à 

arbitragem, inclusive para fins de verificar a ocorrência de culpa no caso de rescisão 

causada por descumprimento contratual. Acresce que outras razões resultantes da 

rescisão, como juros, a atualização monetária, as parcelas indenizatórias, podem, a 

nosso ver, ser deduzidas perante o juízo arbitral, desde que as partes firmem 

convenção nesse sentido. Em que pese não ser muito comum a hipótese, os 

Tribunais têm admitido a solução desse tipo de controvérsias pela arbitragem. 

 

Desde a publicação da Lei de Arbitragem até os dias de hoje inúmeras foram as leis 

que permitiram a resolução de conflitos por meio da arbitragem. Dentre elas, a Lei de 

Parcerias Público-Privada que prevê a sua possibilidade no Art. 11
92

.  

A arbitragem, no caso das parcerias público-privadas, tem importância devido à 

mudança do papel do Poder Público, que não só mais atua como concedente do serviço 

público, mas também como parceiro no projeto objeto do contrato. Sendo assim, na parceria 

público-privada busca-se nivelar ao máximo os direitos do parceiro público e do parceiro 

privado.  

                                                             

92 Art. 11. Lei nº 11.079/04 O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a 

submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3
o
 e 4

o
 do art. 15, os arts. 18, 19 e 

21 da Lei n
o
 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever:III – o emprego dos mecanismos privados 

de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da 

Lei n
o
 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 

 

../../../LEIS/L8987cons.htm#art15§3
../../../LEIS/L8987cons.htm#art15§4
../../../LEIS/L8987cons.htm#art18
../../../LEIS/L8987cons.htm#art19
../../../LEIS/L8987cons.htm#art21
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A atividade negocial desenvolvida pelo Estado não deveria estar a mercê da 

morosidade do sistema judiciário. São necessários meios de resolução de conflitos rápidos e 

eficientes, tendo em vista que o próprio interesse público pode ser afetado com o 

prolongamento da discussão no Judiciário.  

Como exemplo, podemos destacar o contrato de parceria público-privado da 

Concessionária Porto Novo, que em apreço à Lei de PPPs previu cláusula a parte acerca da 

possibilidade de arbitragem para dirimir conflitos.  

Instituicao da Arbitragem. Qualquer disputa ou controversia relativa a 

interpretacao ou execucao do Contrato, ou de qualquer forma oriunda ou associada a 

ele, e que nao seja dirimida amigavelmente na forma daClausula 41 acima ou cuja 

resolucao por Peritagem nao seja acatada 

voluntariamente por uma das Partes, devera ser resolvida de forma definitiva por 

meio de processo arbitral (“Arbitragem”), que tera inicio mediante comunicacao 

remetida por uma Parte a outra, requerendo a instalacao de tribunal arbitral 

composto por tres arbitros (“Tribunal Arbitral”) e indicando detalhadamente a 

materia em torno da qual gira a controversia, utilizando como parametro as regras 

arbitrais estabelecidas no Regulamento da Corte de Arbitragem da Camara de 

Comercio Internacional (“Regulamento Arbitral”) e em consonancia com os 

seguintes preceitos 

 

Por fim, em virtude de a arbitragem ser uma forma de solução de conflitos célere e 

eficaz, há uma preferência pela arbitragem em relação ao litígio no Poder Judiciário. Por 

seguinte, há um rompimento do princípio da indisponibilidade do interesse público para que 

os direitos patrimoniais disponíveis da adminsitração pública direta e indireta possam ser 

objeto de resolução por arbitragem.  
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3 CASO PORTO MARAVILHA 

O caso concreto recente e audacioso que suscitaremos nesse estudo é o referente a 

Concessionária Porto Novo, responsável pelo projeto Porto Maravilha da cidade do Rio de 

Janeiro.  

A Concessionária Porto Novo é a sociedade de propósito específico responsável pela 

execução das obras e prestação dos serviços da operação urbana porto maravilha. O Porto 

Maravilha é o projeto desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro que tem por objetivo 

revitalizar a região portuária da cidade, além da implementação de projetos de grande valor 

cultural para a Cidade.  

Dentre os principais projetos da operação estão: a construção da via binário, 

construção de 17km (dezessete) de ciclovia, implementar o veículo leve sobre trilhos, além da 

melhora na infraestrutura de água, luz e esgoto. O Porto Maravilha que busca a revitalização 

da área portuária tem como principais projetos a valorização do patrimônio histórico da 

região, a construção do Museu do Amanhã e do Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR).  

O projeto está baseado em uma parceira público-privada que será executada pelo 

Consórcio Porto Novo. O consórcio é formado pela Odebretch, OAS e Carioca Engenharia, 

que juntas ficam responsáveis pela “execução das obras e a prestação dos serviços da 

operação urbana porto maravilha”
93

.  

O projeto de revitalização foi autorizado pela Lei Complementar n° 101/2009 que 

autoriza o Poder Executivo a instituir a Operação Urbana Consorciada da região portuária do 

Rio de Janeiro. A Operação Urbana Consorciada compreende um conjunto de intervenções 

para transformação urbanística estrutural, melhorias sociais e valorização ambiental de parte 

da Cidade.  

Além, coube à LC 101/2009 a regulação e ampliação dos Certificados de Potencial 

Adicional de Construção - CEPAC. A operação urbana Porto Maravilha utiliza largamente do 

CEPAC para financiar as suas obras. Através desses títulos é possível adquirir os chamados 

“direitos adicionais de construção” nas áreas definidas pelas Operações Urbanas e para fazer 

uso desse benefício, o proprietário precisa comprar CEPACs, que são emitidas pela prefeitura, 

                                                             
93

 http://www.portonovosa.com/pt-br/sobre-a-concessionaria 
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onde “O dinheiro arrecadado é vinculado ao investimento em infraestrutura na região. É uma 

técnica de financiamento de renovação urbana a partir do próprio valor criado na operação, 

que não onera o orçamento público”.
94

 

Para coordenar o processo de implementação e desenvolvimento da Operação Urbana 

Consorciada Porto do Rio, foi criado pela Lei Complementar n° 102/2009 a Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP.  

De acordo com o Art.1º da referida Lei, a empresa deve ser instituída como uma 

sociedade por ações e na modalidade de economia mista, que será controlada pelo Município 

do Rio de Janeiro
95

. 

Além, para lastrear o contrato de concessão o Município do Rio de Janeiro instituiu 

através da Lei Complementar 105/2009 o Programa Municipal de Parceria Público-Privada – 

PROPAR-RIO.  

A referida Lei, em seu Art. 31 institui o Fundo Garantidor de Parceria que tem por 

finalidade prestar garantia de pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pelos 

parceiros públicos em virtude de parceria público-privada.  

No tocante ao contrato assinado entre a CDURP e a Concessionária Porto Novo, este 

tem o objetivo de prestação de serviços visando a revitalização, operação e manutenção da 

AEIU Portuária.  

Em relação ao valor do contrato este foi firmado em R$ 7.609.000.000 (sete bilhões e 

seiscentos e nove milhões de reais), com prazo de vigência de 15 (quinze) anos.  

                                                             
94

 http://portomaravilha.com.br/cepac_entenda 

95
Art.1º Lei Complementar n° 102/2009  I - promover, direta ou indiretamente, o desenvolvimento da AEIU da 

Região do Porto do Rio de Janeiro;II - coordenar, colaborar, viabilizar ou executar, no âmbito de competência do 

Município do Rio de Janeiro, a implementação de concessões, em quaisquer das modalidades previstas nasLeis 

Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ou outras formas de 

associação, parcerias, ações e regimes legais que contribuam ao desenvolvimento da AEIU, em conformidade 

com os estudos de viabilidade técnica, legal, ambiental e urbanística aprovados pela CDURP e pelos demais 

órgãos e autoridades públicas competentes;III - disponibilizar bens, equipamentos e utilidades para a 

Administração Pública, direta ou indireta, para concessionários e permissionários de serviço público, ou para 

outros entes privados, mediante cobrança de adequada contrapartida financeira;IV - gerir os ativos patrimoniais a 

ela transferidos pelo Município ou por seus demais acionistas, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título. 
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O contrato ainda prevê a possibilidade de alteração unilateral do contrato, reajuste dos 

valores, reequilíbrio econômico, a responsabilidades, indenizações, penalidades, entre outras 

clausulas.  

Por fim, a Concessionária Porto Novo é um exemplo de como as parcerias público-

privadas podem ser benéficas à infraestrutura da cidade. É bem verdade que o Poder Público 

não poderia arcar com todas as obras necessárias para a melhoria das cidades. Então, se bem 

utilizadas, as PPPs são uma oportunidade viável para o aprimoramento dos serviços para a 

população que tanto necessita de melhorias para o dia-a-dia.  

 

Tabela 4 - Porto Maravilha  

 

Fonte: Introdução ao Conceito de PPP e Concessões. 
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4 CONCLUSÃO 

No decorrer do trabalho, com a introdução ao estudo das parcerias público-privadas, 

suas modalidades, seu contrato, as formas de garantia, o procedimento licitatório e as 

convenções de arbitragem, se pretendeu demonstrar, de forma mais didática possível, a 

importância da discussão acerca das controvérsias do contrato de parcerias público-privadas.  

A concessão especial de serviço público, como tentamos demonstrar, surgiu como 

uma forma de basilar os contratos de grande vulto e de longos prazos. A positiva experiência 

internacional serviu de inspiração para o legislador pátrio aprovar a lei federal que trata acerca 

das parcerias público-privadas.  

Dessa forma, foram criadas duas modalidades de concessões, a patrocinada e a 

adminsitrativa. A concessão patrocinada é aquela que trata acerca da concessão de serviços 

públicos ou obras públicas, nos moldes da Lei 8.987, quando envolver, adicionalmente à tarifa 

cobrada dos usuários a contraprestação pecuniária do parceiro público. Já a concessão 

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

usuária direta ou indireta.  

Como vimos, a principal diferença entre as concessões especiais e as concessões 

comuns é a contraprestação pecuniária do parceiro público.  

Além, buscamos elucidar questões pertinentes ao contrato de parceria público-privada, 

como as vedações, o prazo, o objeto, as diretrizes e algumas cláusulas contratuais.  

Dessa forma, podemos observar que o contrato de PPP deve obrigatoriamente ter valor 

superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Deve ainda, ter prazo contratual de cinco 

a trinta e cinco anos de duração e não podem versar somente acerca do fornecimento de mãp-

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

Buscamos ainda apontar para quesitos importantes do contrato como as penalidades, 

as formas de remuneração e a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal para regularizar 

os gastos dispendidos pelo Poder Público.  

Entretanto, nosso principal foco foi apontar para as divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais acerca de alguns tópicos da Lei de Parcerias Público-Privadas.  
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Dentre eles, vimos que o sistema de garantias prestado do poder público ao parceiro 

privado gerou divergências entre as principais doutrinas de Direito Administrativo e Direito 

Financeiro-Tributário.  

Nessa esteira, a vinculação de receitas, a instituição ou criação de fundos especiais e a 

criação de Fundo Garantidor de Parcerias foram os principais tópicos desse estudo, que 

buscou mostrar a possibilidade de atuação dessas garantias nos contratos de PPPs.  

E, nesse sentido, pudemos comprovar que os institutos são constitucionais e/ou legais, 

e servem como atrativo para o particular. Através das garantias, o particular tem maior 

confiança para fazer investimentos de grande vulto e por longos prazos, sem se preocupar 

com o inadimplemento do Poder Público.  

Outro tópico de grande valia foi a obrigatoriedade de criação de uma Sociedade de 

Propósito Específico que fica incumbida de implantar e gerir o objeto de parceria. A 

finalidade da SPE é garantir que dentro do projeto de concessão exista uma estrutura 

societária que atuará como aporte financeiro, irá gerir os investimentos do projeto e obter 

lucros 

Em sequência apresentamos as principais controvérsias acerca da licitação para a 

contratação de parcerias público-privadas, como a elaboração de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-

privada; declaração do ordenador da decospesa 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. Como se buscou demonstrar, o 

requerimento de tantos estudos tenta se adequar com a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 Por fim, buscamos discutir os principais tópicos acerca do controle externo e da 

arbitragem nas parcerias público-privadas. Como vimos o controle externo do Tribunal de 

Contas é obrigatório, por mandamento constitucional, desde as primeiras fases do projeto de 

PPP até o fim do contrato.  

E a arbitragem superou a antiga premissa de indisponibilidade do interesse público, 

para permitir a convenção de arbitragem nos conflitos relativos a direitos patrimonais 

disponíveis do Poder Público.  
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Portanto, podemos entender que o legislador buscou reger os contratos de concessão 

administrativa que surgiram da necessidade de ampliar os investimentos na área de 

infraestrutura. Com a redação da Lei de Parcerias Público-Privadas foi possível a 

implementação de obras necessárias à sociedade, mas que a Administração Pública não 

conseguiria ministrar.  

Sendo assim, apesar de alguns pontos da Lei de parcerias abirem espaço para 

discussões acaloradas entre a doutrina, por certo que a Lei das PPPs foi um avanço do Direito 

Brasileiro no que importa as novas formas de concessão de serviço público.  
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