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Resumo 

 

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) são reconhecidas como solução moderna para 

problemas de governança a fim de dar agilidade a execução de planejamento de governos, de 

forma menos burocrática e mais econômica. Neste artigo é mostrada a evolução do Estado e 

da Administração Pública no Brasil, bem como a relação do Estado e esfera privada, com 

objetivo de pontuar as dificuldades enfrentadas para entender os limites de atuação de ambas 

as esferas e a real eficácia deste modelo gerencial para garantir o interesse público a partir da 

legislação que o setor possui. A Metodologia utilizada para o artigo foi a pesquisa 

bibliográfica e a consulta de portais governamentais, bem como o estudo de caso da PPP 

utilizada na reforma do Estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014, que evidenciou 

tanto a necessidade de aprimorar instrumentos de accountability, quanto a necessidade de 

revisar a legislação vigente da modalidade. O tipo de pesquisa é a qualitativa descritiva com o 

intuito de utilizar análises indutivas sobre o tema proposto, tendo como resultado a 

constatação de que pode ser considerada uma importante ferramenta de gestão governamental 

desde que observadas as garantias legais de proteção ao interesse público. 
 

Palavras-chave: Parcerias Público-Privadas; Organizações Sociais; Administração Pública 

Gerencial. 
 

1 – Introdução 

 

Este artigo teve como objetivo demonstrar as dificuldades da Administração Pública 

em trabalhar com as Parcerias Público-Privadas e ao mesmo tempo preservar a garantia de 

sempre ser mais favorável ao erário público. As PPPs possuem uma legislação mais “flexível” 

quando comparada com outras formas de execução de políticas públicas, como por exemplo, a 

Lei de Licitações que é menos tendenciosa para os interesses privados, salvaguardando os 

interesses públicos de acordo com o estabelecido pela Constituição. 
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Essas dificuldades são parte de um passado histórico que explica a forma de 

gerenciar a esfera pública em nosso país, pois as delimitações entre público e privado foram 

estabelecidas ao longo de 03 sistemas de governo (Colônia, Monarquia e República). 

Outro objetivo deste artigo foi estabelecer a diferenciação entre as formas de o 

Estado oferecer bens e serviços públicos (serviços, concessões e permissões) a fim de que a 

modalidade de PPP entendida como um caso a parte, com características que a torna distinta 

das demais e como seu uso pode ser menos vantajoso para o erário. 

Nesta pesquisa foi apresentada a perspectiva de ação do Estado através dos tipos de 

Administração Pública que ocorreram durante a História do Brasil de acordo com Luiz Carlos 

Bresser-Pereira, à época Ministro de Fernando Henrique Cardoso, que em seu artigo procurou 

expressar os limites de atuação para um Estado mais efetivo sem mergulhar totalmente no 

neoliberalismo, deu inspiração a criação de modelos de parcerias entre o governo e as 

entidades de direito particular (BRESSER-PEREIRA 2001). 

O Brasil passou por períodos em que a Administração Pública foi ora descentralizada 

(Capitanias Hereditárias), ora centralizada (Governos Gerais, Período Pombalino e nos dois 

reinados), sempre com a dificuldade de diferenciar o que era bem do Estado e o que era bem 

do monarca, bem como relações de “compadrio” com as funções públicas. 

O período republicano não trouxe elementos de modernidade, que de fato só chegou 

com a Administração Burocrática dos anos do Governo Vargas. A Administração Burocrática 

teve influência na gestão pública até a década de 1980 (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

Os ideais republicanos e democráticos cada vez mais obrigaram que houvesse uma 

gestão pública profissionalizada, com procedimentos que assegurassem o atendimento aos 

princípios constitucionais como isonomia, moralidade, publicidade, previstos na Constituição 

de 1988 (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

O Estado Brasileiro passou por uma reestruturação nos anos 1990 com o Ministro 

Bresser Pereira no governo de Fernando Henrique Cardoso que introduziu o conceito de 

Administração Pública Gerencial. 

Foi no início dos anos 2000 que surgiu um modelo de gestão que permitiu viabilizar 

os interesses públicos e ter a iniciativa privada como parceira de projetos e do planejamento 

público: as PPPs – Parcerias Público-Privadas (BRESSER-PEREIRA, 2001).  
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Celso de Mello definiu o que é serviço público, concessões, permissões e a definição 

legal de atribuições e direitos sobre PPP (Parceria Público-Privada) para pontuar as 

inconstitucionalidades encontradas na lei de criação das mesmas (MELLO 2009). 

Serviço público são as atividades (prestação de utilidade ou comodidade material) 

destinadas a satisfazer a coletividade geral e onde o Estado considere não ser conveniente 

relegá-las simplesmente à iniciativa privada, com poder meramente de fiscalização ou “poder 

de polícia”. Já concessão de serviço público é a forma que o Estado estabelece o exercício de 

um serviço público a alguém que aceite prestá-lo em próprio nome, com as garantias 

contratuais que mantenham o equilíbrio econômico-financeiro e cuja remuneração é feita 

através de cobrança de tarifas junto aos usuários do serviço (MELLO, 2009). 

A permissão de serviço público deve ser entendida como um ato unilateral (precário) 

através do qual o poder público transfere a alguém o desempenho de um serviço prestado pelo 

próprio permissionário, proporcionando a possibilidade de cobrança de tarifas dos usuários. O 

Estado concede a permissão quando não convém constituir o particular em direitos contra o 

próprio Estado e sim em face de terceiros. (MELLO, 2009). 

Por fim as PPPs foram criadas pela Lei 11.079/2004 e devem ser entendidas como 

uma modalidade de concessão de serviço público, patrocinada e cuja Administração Pública é 

a usuária direta dos serviços prestados e é quem paga as tarifas, logo a remuneração do 

contrato não é feito com o público a partir de cobrança de tarifas como na concessão de 

serviço já descrita anteriormente (MELLO, 2009). 

Norberto Bobbio cuja obra (Direito e Estado) no pensamento de Emanuel Kant 

perpassa pelo que Kant acreditava ser o Direito Público e o Direito Privado, nos levou a 

ilustrar a dificuldade de definir parâmetros entre ação moral e ação legal dentro da 

Administração Pública (BOBBIO, 2000). 

Esta pesquisa utilizou o exemplo da PPP que foi contratada para a reforma do estádio 

do Maracanã como estudo de caso, com vistas a sua adaptação para participar dos jogos da 

Copa do Mundo de 2014 realizados no Brasil.  

Nesta PPP verificaram-se ilegalidades no que tange ao volume de recursos liberados 

quanto ao objeto estabelecido em contrato, e por fim, na relação entre as empresas 

consorciadas envolvidas em um dos maiores escândalos de corrupção das últimas décadas no 
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país e o próprio governo, para com isso apontar possíveis caminhos que de fato façam das 

PPPs um instrumento eficaz de política pública. 

 

2 – Referencial Teórico 

 

2.1 – Referencial Histórico da Administração Pública no Brasil 

 

Em seu artigo, Luiz Carlos Bresser-Pereira (2001) procurou dividir a sociedade 

brasileira em três categorias para entender a forma de atuação da Administração Pública ao 

longo da História do Brasil: Sociedade Mercantil-Senhorial com Estado oligárquico e 

patrimonial, que caracteriza o Império e a Primeira República (1821-1930); Sociedade 

Capitalista-Industrial com o Estado Autoritário e burocrático (1930 - período até a década de 

1980); Sociedade Pós-industrial democrática(a partir de 1985) e gerencial (a partir de 1995). 

Essas divisões são importantes, pois através delas podemos conhecer as diferentes formas em 

que a sociedade se comportou perante as relações socioeconômicas do Direito Público e 

Privado, os comportamentos diante da coisa pública e os territórios de atuação do interesse 

notoriamente público (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

É possível então concluir que as diversas fases da Administração Pública são 

assentadas a partir dos interesses dos diferentes grupos de atuação na sociedade e na 

economia, com grande dificuldade de utilização de instrumentos que preservem os interesses 

públicos acima dos direitos privados, refletindo diretamente na atuação das PPPs. 

Este breve histórico é necessário para que se entenda de que forma a relação público-

privada aconteceu ao longo de nossa história e como acontece atualmente. Conforme disse o 

próprio Bresser-Pereira (2001), historicamente observamos como a Administração Pública 

pode ser dominada pelos agentes tanto públicos quanto privados. A passagem da 

Administração Patrimonial para um Estado democrático e gerencial (ainda em consolidação) 

permitiu perceber as denúncias de privatização sem critérios sociais, a captura do Estado por 

capitalistas e burocratas, corrupção e nepotismo, e isso ser considerado um fator positivo 

quando claramente não deveria ser (BRESSER-PEREIRA, 2001). 
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2.2 –  Administração Gerencial e as PPPs: solucionando demandas? 

 

Este artigo procurou expor de forma mais concisa o tema das PPPs, seus objetivos, 

diretrizes e vedações através da contribuição de autores que estudaram a modalidade e a sua 

dinâmica. É de grande relevância compreender as garantias oferecidas pelo poder público aos 

parceiros privados na modalidade PPP, como a vinculação de receitas, o Fundo Garantidor de 

Parcerias Público-Privadas (FGP) entre outros assuntos de grande discussão no meio jurídico 

(MELLO, 2009) 

As bases para as PPPs foram elaboradas durante a década de 1990, quando o 

neoliberalismo redimensionou o papel do Estado através de preceitos que envolviam a 

participação mínima do governo em áreas consideradas secundárias, até mesmo em áreas 

consideradas prerrogativas do Estado, como Educação e Saúde (MACHADO, 2011). 

É preciso observar que, para que haja o sucesso esperado na implantação de uma 

PPP, toda flexibilização legal e econômica feita como esforço na contratação de um parceiro 

privado na prestação de serviços públicos deve ter mecanismos de mensuração e monitoração, 

o que constitui o principal desafio, necessitando a participação de órgãos e agentes aptos a 

garantirem a qualidade dos gastos e do resultado a ser alcançado, sempre protegendo os 

interesses públicos (REPOLÊS, 2015). 

Pode-se apontar 03 razões principais para que as PPPs devam ser consideradas 

instrumento de resolução de demandas: busca por maior eficiência, melhorias na gestão de 

recursos e na gestão de riscos. Outra importante razão para se pensar neste tipo de associação 

é o fato de que, no caso de investimentos em infraestrutura de grande porte e prazo longo, é 

possível para o setor público dar continuidade aos investimentos na área apesar de 

contingenciamentos de recursos (REPOLÊS, 2015). 

No exterior, entretanto, as PPPs são empregadas há mais tempo e apresentaram 

resultados abaixo do pretendido. Vittorio Longh (2015) apresentou relatório elaborado pela 

Unidade Internacional de Investigação de Serviços Públicos (PSIRU, na sigla em inglês) que 

concluiu serem as PPPs custosas e ineficientes para a infraestrutura, pois ocultariam o 

endividamento público ao mesmo tempo em que ofereceriam garantias estatais em longo 

prazo para o lucro das empresas (LONGH, 2015). 
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2.3 - Dificuldades para aplicação das Parcerias Público-Privadas no Brasil  

 

Durante a fase Patrimonialista de governo (Colônia e Monarquia), no Brasil se 

confundiam os bens do Estado com os do soberano, imiscuindo-se dessa relação uma classe 

de servidores públicos cujo acesso aos cargos estava condicionado à proximidade com o 

soberano, que misturava as relações pessoais às comerciais (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

A chegada da República não significou uma ruptura imediata neste padrão de lidar 

com a questão administrativa do Estado. Segundo Bresser-Pereira (2001), mudou o sistema 

político mas as estruturas administrativas do Estado e da sociedade permaneceram as mesmas, 

com a Administração Pública claudicando no que concerne a práticas administrativas 

saudáveis. 

Para Vladimir Prates (2014), as seguintes reformas do Estado marcaram a ruptura 

com o patrimonialismo: a Reforma Administrativa de 1937, que inclusive criou o DASP 

(Departamento Administrativo do Serviço Público), buscando acabar com o clientelismo no 

funcionalismo; o Decreto n° 200/67 do Regime Militar, que dividiu a Administração em duas 

estruturas, a Administração Direta e a Indireta; e o Programa Nacional de Desburocratização 

da década de 1970, que foi uma tentativa de revitalizar e reorganizar as estruturas do Estado 

Brasileiro (PRATES, 2014). 

Na década de 1980 houve um retrocesso na Administração Pública por vários 

motivos, como a introdução do PDRAE (Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado), 

que teve um resultado prático próximo ao que víamos no patrimonialismo, com a ocupação de 

cargos em empresas estatais por parte da classe política como forma de obtenção de apoio ao 

governo central (PRATES, 2014).  

O princípio norteador para as PPPs é o de que o Estado não precisa estar diretamente 

em todas as atividades para os quais ele é instado a cumprir um papel fomentador. Nesta 

configuração surgem os principais modelos de instituições que possibilitaram o surgimento 

das Parcerias Público-Privadas: as Agências Executivas e as Organizações Sociais 

(BRESSER-PEREIRA, 2001). 

Bresser-Pereira, quando ministro, disse que a ideia era transformar serviços sociais e 

científicos prestados pelo Estado em Organizações Sociais, financiadas pelo orçamento 
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público e supervisionadas por contratos de gestão. Procurava asseverar que determinados 

setores deveriam estar sob responsabilidade direta do Estado sem, contudo, precisar ser 

executado por unidades administrativas ou empresas do governo, através de contratos de 

gestão com a iniciativa privada (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

O ministro fazia uma ressalva para as externalidades, dentro da Reforma Gerencial, 

que não contemplaria PPPs: que seriam as atividades sociais (Saúde, Educação Fundamental e 

garantia de Renda Mínima) e as pesquisas científicas (envolvidas com direitos humanos 

fundamentais). 

Neste contexto surgiram as Agências Reguladoras, cujo papel principal é fiscalizar, 

controlar e regulamentar produtos e serviços de interesse público e fazer a gestão de contratos 

de concessão de serviços públicos delegados (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

Deve-se ter em mente que a introdução das PPPs no Brasil está intimamente 

relacionada com o redimensionamento do Estado defendido pelo modelo neoliberal, que 

desde o início da década de 1980 era aplicado na Europa e já tinha suas experiências na 

América Latina. No Brasil, aportou de vez ao final dos anos 80 e durante a década de 90 

inaugurou no país a chamada “Era Liberal” (FILGUEIRAS, 2006). 

A Parceria Público-Privada surgiu através da Lei 11.079 de 30/12/2004 e criou no 

Brasil uma espécie nova de concessão de serviço ou obra pública. Celso de Mello deduz que 

“a parceria é o contrato administrativo da concessão, efetuado ou na modalidade patrocinada 

ou na modalidade administrativa”.(MELLO, 2009, P. 767) 

As concessões de serviços e obras comuns são diferentes das de parceria público 

privada, e são reguladas de forma diferente, de acordo com Celso de Mello, as parcerias são 

mais benéficas para o contratado (iniciativa privada), enquanto que as concessões seguem os 

princípios constitucionais das licitações e favorecem os interesses públicos (MELLO, 2009). 

A lei prevê que a PPP seja uma modalidade de concessão de serviços públicos e 

qualquer outro objeto diferente da contratação estabelecida seria resultante de nulidade 

contratual. Ainda segundo Celso de Mello, parceria público-privada tem 02 modalidades: a 

Modalidade Patrocinada (concessão) e a Modalidade Administrativa (a Administração Pública 

é a usuária direta ou indireta da prestação do serviço) (MELLO, 2009). 
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Celso de Mello faz um questionamento pertinente à modalidade ao dizer que a 

possibilidade da contraprestação pecuniária a ser desembolsada pelo contratante público pode 

ser de até 70% da remuneração do objeto contratado (inexistente nas outras modalidades de 

licitações), podendo chegar a um valor próximo de 100%. Desta maneira, é possível crer que 

pode existir um excedente na administração pública, diferente do que deve ser argumento para 

a realização da PPP (e todo o regime diferenciado por lei que ela enseja) e do objeto da 

prestação se enquadrar na Lei das Licitações (8987/95), muito mais favorável à 

Administração Pública (MELLO, 2009). 

A maior questão sobre as PPPs, para Celso de Mello (2009) está no papel da 

Administração Pública como remunerador da relação, uma vez que o argumento para a PPP 

ser contratada é a de que o Estado não tem os recursos alegados para a ação, então o 

desembolso de recursos de forma imediata (como realizado em PPPs) não se justificaria 

quando comparado a outras formas de concessão (via licitação), que possui um cronograma 

de liberação de pagamentos escalonados e mais favorável ao parceiro público, que muitas 

vezes o parceiro privado tem como sua remuneração a cobrança de tarifas e não com verbas 

públicas, o que deixaria a relação mais favorável à Administração Pública. 

De acordo com Celso de Mello, o fato de as PPPs terem uma diferenciação tão 

expressiva em relação a outras modalidades de concessão pública (como realizadas através de 

licitação) é o que torna a modalidade sensível a várias práticas que podem ser prejudiciais ao 

erário público, como algumas garantias que a Lei 11.079 fornece ao parceiro privado: 

1. Duração de até 35 anos, nas demais modalidadeséde 05 anos podendo ser 

renovável por mais 01 ano; 2. Garantias que não existem em outras modalidades 

como vinculação de receitas (inconstitucional), instituição de fundos especiais 

previstos em lei (inconstitucional); 3. Mecanismos privados de resolução de disputas 

podem ser empregados, o que nos demais contratos de administração pública são 

vedados e de esfera do Poder Judiciário; 4. O pagamento pode ser feito de diversas 

formas (ordem bancária, cessão de créditos não tributários, etc.) o que não ocorre em 

outras modalidades; 5. O parceiro privado pode aumentar tarifas, salvo se o parceiro 

público o embargue; 6. Previsão contratual de penalidades em caso de 

inadimplemento do parceiro público (MELLO, 2009, p.772-773). 
 

Com relação às garantias do parceiro privado (e o seu financiador), a lei das PPPs 

permite que o controle da sociedade de propósito específico seja transferido ao financiador do 

parceiro privado, o que é outra inconstitucionalidade. Outras prerrogativas são a de que 
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possam ser emitidos empenhos em nome do financiador do projeto e a possibilidade dos 

financiadores do projeto de serem reconhecidos legitimamente para receberem indenizações 

por extinção antecipada do contrato (MELLO, 2009). 

Para este autor, existem tantas inconstitucionalidades na lei que instituiu as PPPs que 

apesar de algumas intervenções no Senado não se conseguiu o enquadramento constitucional, 

de forma que para ele “Não nos recordamos de alguma outra lei que conseguisse reunir tal 

quantidade e variedade de inconstitucionalidades, maiormente se considera que tem apenas 30 

artigos” (MELLO, 2009, p.779). 

Autores como Vittorio ponderam serem as PPPs um sistema de pouca transparência 

que pode esconder negociações confidenciais, que protegem vantagens comerciais, já que não 

prevêem consultas públicas. Existe também para o autor a prática de organismos 

internacionais financiarem as PPPs com o objetivo de terem acesso aos bilhões de dólares 

provenientes de fundos de pensão, companhias de seguros e outros investidores institucionais. 

Para terem acesso a estes financiamentos os governos devem ter vários projetos de PPPs ao 

mesmo tempo (LONGH, 2015). 

Outra questão a ser pensada quando nos referimos às práticas na gestão pública é a 

linha tênue entre moralidade e legalidade. Quando tratamos da conduta humana, estes dois 

aspectos podem ser completamente dissociados e com isso, algo pode vir a ser considerado 

dentro dos parâmetros legais (dentro das restrições previstas pela lei e não meramente uma 

“boa vontade” de quem a pratica), e ser praticado através de uma “ação moral”, mas distante 

de uma “lei moral” que guia os indivíduos a partir de noções específicas sobre o que seria o 

bem e o mal para o indivíduo e para a sociedade (KANT apud BOBBIO, 2000). 

Os desdobramentos dos recentes casos de corrupção registrados na gestão pública em 

nosso país explicitam as diferenças entre práticas morais e práticas legais. Em resumo, algo 

pode ser considerado legal, mas cuja moralidade ser questionável e dentro da gestão pública 

causar prejuízos consideráveis. 

A Lei das PPPs carrega vícios do Estado Patrimonialista que o passar dos anos tratou 

de sublimar da Administração Pública, mas que longe de consolidar o êxito pretendido, 

escancara as dificuldades de eliminar as relações imorais (porém legais) que possam ocorrer 

entre o Público e o Privado neste país. 
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3 - Metodologia 

 

Este trabalho utilizou pesquisa bibliográfica dos temas referentes à Administração 

Pública, Noção de Ética e Moralidade, Direito Público e Privado e Parcerias Público-Privadas. 

O tipo de pesquisa é a qualitativa descritiva a fim de consubstanciar através de análises 

indutivas os principais questionamentos apresentados pelo estudo. Os dados foram coletados a 

partir de obras de autores que procuraram descrever a atuação dos agentes públicos e da 

iniciativa privada dentro do contexto das parcerias entre as duas esferas de direito. 

Os dados foram obtidos de fontes bibliográficas disponíveis em artigos científicos, 

portais de notícias e livros encontrados na Internet, cujos autores tratam em suas obras dos 

aspectos conceituais, legais e críticos para o tema de PPPs. 

O estudo de caso foi o da PPP da reforma do Estádio do Maracanã para a Copa do 

Mundo de 2014, cuja administração do estádio foi retirada do consórcio responsável pela obra 

(encabeçado pela empresa Odebrecht e envolvido em escândalos de corrupção) e passado para 

dois grandes clubes do Rio de Janeiro (Flamengo e Fluminense). 

Foram descritos os principais tipos de convênios e contratos entre a Administração 

Pública e as esferas de Direito Privado a fim de que a parceria seja bem destacada das demais 

modalidades já existentes de prestação de serviços públicos. 

 

4 – Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

4.1 – O caso do consórcio Maracanã 

 

O caso do Consórcio Maracanã é emblemático na avaliação da atuação das PPPs. 

Pelo previsto no contrato de concessão, o Estado receberia R$ 181,5 milhões em aluguel, o 

equivalente a 15% do valor gasto com obras de reforma e reconstrução do Estádio, que 

totalizavam cerca de R$ 1,2 bilhões. Um dos parceiros envolvidos (Odebrecht) foi 

remunerado pela execução da obra e pela elaboração do projeto executivo para a licitação 

(SOUZA, 2014). 
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Em abril de 2013, o Consórcio Maracanã S.A – formado pelas empresas IMX, 

Odebrecht e AEG – venceu o processo de licitação do Maracanã do edital de concorrência da 

Casa Civil do Governo Estado do Rio de Janeiro - GERJ Nº 03/2013. O regime foi o de 

parceria público-privada, modalidade de concessão administrativa do serviço de gestão, 

operação e manutenção do estádio Mário Filho (Maracanã) e do ginásio Gilberto Cardoso 

(Maracanãzinho) além de obras incidentais (RUSSO et al, 2017).  

Dentre as obras incidentais1 a concessionária foi compelida a arcar com os custos da 

demolição do Estádio de Atletismo Célio de Barros (EACB), do Parque Aquático Júlio 

Delamare (PAJD), do Presídio Evaristo de Moraes e da Escola Municipal Friedenreich. De 

acordo com o edital, os imóveis mencionados seriam entregues à concessionária livres de 

quaisquer despesas e encargos, prontos para a sua utilização. O valor atribuído para os 

investimentos era de R$ 594 milhões, somados aos R$ 181,5 milhões sobre a locação e uma 

receita total estimada em R$ 1,4 bilhões no decorrer de 35 anos (RUSSO et al, 2017).  

Os primeiros vícios de legalidade apareceram 04 meses depois do início da 

concessão (04/06/2013). Por conta de pressões sociais e políticas, o Governo do Estado 

embargou a demolição do EACB e do PAJD. Estas construções dariam lugar a dois edifícios-

garagem e um shopping, com receita mínima esperada em pelo menos R$ 19 milhões anuais. 

Consequentemente, a concessionária acumulou sua primeira perda de receitas (RUSSO et al, 

2017).  

Segundo balanço financeiro da Concessionária Maracanã, em 2013 e 2014 foram 

levantados prejuízos de R$48 milhões e R$77,2 milhões, respectivamente, com estimativa de 

prejuízos de R$ 57 milhões em 2015 (RUSSO et al, 2017). 

No primeiro semestre de 2015 (ainda sem processo de renegociação) a 

concessionária já havia demitido 40% de seus colaboradores. Em agosto do mesmo ano houve 

uma renegociação contratual entre o Governo do Estado e a concessionária que a dispensou 

de realizar investimentos no PAJD e no Maracanãzinho (RUSSO et al, 2017). 

                                                           

1 _ 
Entende-se como obras incidentais as obras necessárias para o aproveitamento das Áreas Objeto da 

Contraprestação do serviço. (Contrato de Parceria Público-Privada N°27/2013) 
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Ao final de Janeiro de 2016, a concessionária fez nova dispensa de 75% do seu 

quadro funcional e sinalizava uma rescisão. A pressão social auferiu caráter exógeno às 

relações contratuais, dado que o Governo do Estado se viu pressionado a não exercer o 

cumprimento de uma cláusula (autorização para a demolição do EACB e do PAJD). Logo, 

este movimento que prejudicou a expectativa de receitas da concessionária permitiu fazer uma 

analogia a uma pretensa expropriação de receitas do investidor pelo governo (RUSSO et al, 

2017). 

 

4.2 – Ilegalidades no processo de Concessão do Maracanã 

 

As primeiras ilegalidades da concessão do Maracanã apareceram quando a Juíza 

Gisela Faria da 9ª Vara de Fazenda Pública do RJ concedeu uma liminar vedando a assinatura 

do contrato de concessão antes do mérito ser julgado pela ação movida pelo MPRJ 

(Ministério Público do RJ) sobre a licitação. Segundo o parecer da Juíza, foram constatadas 

várias “ilegalidades”2 que contaminaram o processo, quando então impôs uma multa de R$ 5 

milhões caso o Governo do Estado descumprisse a decisão judicial de não assinar o contrato. 

Posteriormente o MPRJ questionou a necessidade de outras obras previstas no edital, como a 

demolição do Parque Aquático Júlio Delamare e o Estádio Célio de Barros para a Copa de 

2014 e as Olimpíadas de 2016 (CONJUR, 2013). 

O Consórcio formado pela Odebrecht (Controladora) e outras empresas foi habilitado 

para administrar o Complexo do Maracanã (Estádio e entorno) por 35 anos de contrato a partir 

da Copa das Confederações de 2013 (CONTRATO PPP/RJ Nº 27/2013). De acordo com a 

ação do MPRJ, o ex-governador Luis Carlos Pezão, então Secretário Estadual de Obras do 

Governo Cabral, autorizou gastos para a reforma do estádio sem seguir recomendações do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) e sem consultar o Comitê Organizador dos Jogos Rio 

2016 sobre ajustes necessários na reforma para atender às demandas dos dois eventos 

(CORRÊA; ABDALA, 2018). 

                                                           

2 _ Dentre as ilegalidades foram apontados prejuízos ao Estado inerentes às receitas a serem geradas a favor do 

parceiro privado, participação de uma das empresas no consórcio e a real necessidade de obras no entorno do 

estádio (CONJUR, 2013). 
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Assim, a PPP para a reforma do Maracanã apresentou problemas de transparência, 

publicidade e participação social. Diversos segmentos não foram ouvidos durante processo de 

formação do Consórcio e sua execução, resultando em questionamentos jurídicos, protestos e 

polêmicas. 

 

4.3 – Desfecho das questões legais 

 

O MPRJ ajuizou uma ação de Improbidade Administrativa contra o ex-governador 

Luis Carlos Pezão sobre os gastos com a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 

2014. O ex-governador havia reiteradamente sido alertado desde 2013 pelo TCE/RJ que seria 

pessoalmente responsabilizado por gastos não previstos no contrato com adaptações para os 

eventos de 2014 e 2016 (CORRÊA; ABDALA, 2018). 

O atual governador do Estado do RJ, Wilson Witzel, em março de 2019, decretou a 

caducidade da concessão em virtude de atrasos nos pagamentos que ocorreram desde 2017 

referentes à contrapartida do Complexo Maracanã Entretenimento S.A. (CME) para o 

Governo. A Concessionária afirmou que o atraso dizia respeito ao uso comercial das áreas do 

entorno do estádio (EACB e PAJD), fato que não ocorreu em função da decisão unilateral do 

governo em tombar estes espaços. A Justiça também suspendeu liminarmente a concessão do 

Maracanã para a CME (POLITO, 2019).  

O Governo do Estado, em abril de 2019, aceitou a proposta apresentada pelos clubes 

de futebol Flamengo e Fluminense para a gestão conjunta do Estádio do Maracanã por180 

dias, prorrogáveis por igual período (TORRE, 2019).  

A controladora do Consórcio, Odebrecht, encontra-se atualmente em uma complexa 

investigação junto à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal (MPF) sobre corrupção 

em diversos níveis, com pagamentos de supostos subornos a autoridades, conhecida como 

Operação Lava Jato (BRANDT; AFFONSO; MACEDO, 2015). 
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5 – Conclusões  

 

A Administração Pública no Brasil passou por etapas de gestão patrimonialista ao 

longo de sua história (Colônia e Monarquia) até chegar a uma administração moderna 

republicana no início do século XX que garantiu a desvinculação da esfera privada. A 

Constituição de 1988 tornou obrigatório para a Administração Pública que ela se baseasse em 

princípios invioláveis como Legalidade, Moralidade, Publicidade, Impessoalidade e 

Eficiência. Com esses limites constitucionais os agentes públicos devem sempre agir de forma 

a preservar os interesses públicos acima dos privados na contratação e na prestação de 

serviços, seja através da lei de Licitações, ou de Parcerias Público-Privadas. 

As Concessões de serviços públicos regidas pela Lei de Licitações possuem caráter 

mais rígido em proteger os interesses públicos quando comparada à Lei das Parcerias Público-

Privadas em vários aspectos, desde cronograma de pagamentos, e contraprestação registrada 

como objeto de contrato. Com isso, uma série de consequências práticas foi observada quando 

essas prerrogativas foram utilizadas em PPPs de obras para grandes eventos como a Copa do 

Mundo de 2014. 

Vários aspectos devem ser observados para o êxito de uma PPP: Estabelecer sua real 

necessidade, uma estrutura de accountability de fato eficiente que preserve os interesses 

públicos, transparência com os recursos destinados à sua realização, estabelecer um diálogo 

com os demais grupos sociais que sofrerão a ação e consequências da PPP, para que sejam 

evitadas judicializações durante a sua execução. 

A experiência das PPPs para as obras do estádio do Maracanã realizada para a Copa 

de 2014 comprovou as dificuldades que o modelo de concessão oferece, levando aos mais 

variados problemas como superfaturamento de obras e serviços, denúncias de corrupção de 

agentes públicos e privados, litígios judiciais e não alcançando a eficiência pretendida. 

Também permitiu observar vários momentos que ilustraram vícios de legalidade em 

questões referentes às obras incidentais (demolição do EACB, do PAJD e da E. M. 

Friedenreich) necessárias para as pretensões comerciais do consórcio vencedor. A sociedade 

civil também não foi ouvida sobre o destino dos equipamentos e espaços públicos, levando ao 

questionamento jurídico sobre o ganho social da PPP do Maracanã. 
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Os constantes atrasos no cronograma e na execução das obras previstas inicialmente, 

assim como a intervenção do poder judiciário que não aprovou a demolição dos aparelhos 

públicos que impediam a exploração comercial da área do entorno do Maracanã, levaram a 

perda de receita estimada e a um prejuízo do parceiro privado que obrigou o Governo do 

Estado a renegociar os termos da PPP, liberando os responsáveis pelo convênio de realizar os 

investimentos previstos inicialmente nas áreas problemáticas. 

A justiça contestou a concessão da administração do estádio para o mesmo parceiro 

privado que executou as obras, apontou indícios de possíveis prejuízos ao Estado no tocante a 

receitas futuras do parceiro privado na exploração das áreas do entorno, a real necessidade de 

obras no entorno do estádio, e a participação da empresa controladora do consórcio em um 

esquema de corrupção (Operação Lava-Jato). 

A exploração comercial de shopping e estacionamento de veículos (previstos 

inicialmente) não poderia ser considerada uma concessão pública e geraria receita futura para 

o parceiro privado que não teria contrapartida para o parceiro público, já que inicialmente foi 

estabelecido um valor pré-determinado de aluguel para o local. Isto poderia resultar em 

nulidade contratual conforme diria Celso de Mello sobre um objeto não constar da contratação 

inicial. 

As obras para a reforma do Estádio do Maracanã levariam a perda de áreas e 

equipamentos públicos a favor do agente privado, pendendo a relação de forma explícita para 

um dos lados e motivando as intervenções do judiciário a fim de estabelecer os limites legais 

e preservar o patrimônio público. 

Com base no estudo de caso apresentado é possível dizer que as críticas de Celso de 

Melo ao modelo proposto pela Lei das Parcerias Público-Privadas são pertinentes. Para que as 

PPPs tenham êxito como mecanismo saudável de gestão pública é necessário fazer revisões na 

legislação que as regem. Garantir a transparência, fiscalização, e adequação aos interesses 

sociais é o que justificaria a sua utilização em detrimento das outras modalidades de 

concessão de serviços, francamente mais favoráveis à administração Pública. 

Não é interessante descartar o modelo de Parceria Público-Privada, e sim atribuir a 

ela um peso maior na defesa dos interesses públicos, aprimorando a atuação de órgãos 

reguladores e da participação da sociedade civil sobre os impactos de sua atuação. 
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