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RESUMO 

 

 Os setores de infraestrutura e de serviços públicos no Brasil estão extremamente 

deficientes, sobretudo pelo fato de que os recursos governamentais disponíveis para aplicação 

em obras e prestação de serviços não são suficientes para acompanhar o aumento da demanda 

pela população. Nesse cenário, surgem as parcerias público-privadas como importante 

alternativa para impulsionar tais setores precários. O presente trabalho debruça-se, portanto, 

sobre as duas modalidades de parcerias previstas na legislação, quais sejam, a concessão 

administrativa e a concessão patrocinada, analisando seu funcionamento e o papel que têm 

desempenhado na melhoria da infraestrutura e da prestação do serviço público brasileiros.  

 

Palavras-chave: Parceria Público-Privada. Concessão administrativa. Concessão patrocinada. 

Serviços públicos. Infraestrutura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The sectors of infrastructure and public services in Brazil are extremely poor, 

especially because of the fact that the government resources for application in constructions 

and services are not enough to keep up with the increased demand by the population. In this 

scenario, public-private partnerships rise as an important alternative to boost such precarious 

sectors. Therefore, this paper focuses on the two types of partnerships, namely, the 

administrative concession and the sponsored concession, analyzing its operation and the role 

they have played in improving the infrastructure and the Brazilian public service. 

 

Keywords: Public-private partnerships. Administrative concession. Sponsored concession. 

Public services. Infrastructure.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O cenário precário da infraestrutura e da prestação dos serviços públicos brasileiros, 

oriundo principalmente da falta de recursos públicos, associado ao fato de que as concessões 

comuns de serviços não atendem mais aos interesses da iniciativa privada como faziam em 

outros tempos, impulsionaram a busca, por parte da Administração Pública, de um novo 

instrumento contratual, mais elaborado, capaz de atender às necessidades da população e 

corresponder às possibilidades do Poder Público em prestar os serviços que lhe compete.   

 

 Este novo instrumento foi importado do direito alienígena, tendo nascido na Inglaterra 

no final da década de 80, e está sendo paulatinamente adotado no Brasil, sendo certo que o 

marco legal foi a Lei nº 11.079 de 2004. Esta “solução” chama-se Parceria Público-Privada – 

PPP – sobre a qual se debruça o presente trabalho. O principal escopo é, portanto, o de 

realizar uma análise criteriosa dessa recente modalidade de provisão de serviços públicos.  

 

 Neste intento, o presente estudo é dividido em quatro capítulos. O primeiro deles 

discorrerá acerca do serviço público, abordando seu conceito, os princípios que lhe são 

aplicáveis, bem como as formas com que pode ser prestado. Este último tópico mostra-se 

essencial para que se compreenda o fenômeno da delegação da prestação do serviço, presente 

no instituto da parceria público-privada.  

 

 Seguindo essa lógica, o capítulo dois abordará o contrato de concessão, seu conceito e 

espécies, enfatizando após, a concessão de serviço público, cujo esqueleto serviu de molde 

para a parceria público-privada, sendo certo que esta não deixa de ser uma modalidade 

daquela. Em tópico separado, será elaborado um histórico acerca do processo de privatização 

do Brasil, a fim de compreender o porquê da falência do modelo de concessão, que abriu 

portas para a instauração das parcerias público-privadas. No mesmo capítulo, também serão 

brevemente analisados os institutos da subconcessão, subcontratação e transferência da 

concessão.  

 

 Neste caminho, o terceiro capítulo tratará exclusivamente da parceria público-privada, 

que será analisada no que se refere ao seu histórico, à legislação que lhe é aplicável, ao seu 

conceito, às suas duas modalidades – concessão patrocinada e concessão administrativa – e, 



 

 

 

por fim, será realizada uma sucinta comparação entre a concessão comum de serviço público 

e a parceria público-privada.  

 

 Dar-se-á especial atenção, ainda no capítulo três, às características da parceria em 

voga, que serão esmiuçadas a fim de oferecer suficiente embasamento jurídico para uma 

melhor compreensão dos instrumentos contratuais a serem estudados no capítulo seguinte. 

 

 Finalmente, no quarto capítulo serão elaborados estudos de casos de três parcerias 

público-privadas, com base nos conceitos teóricos e legais discutidos nas etapas anteriores. 

Como ferramenta de pesquisa, serão utilizados os estudos técnicos, os editais de licitação e os 

contratos disponíveis nos sítios eletrônicos dos respectivos projetos. São eles: o Complexo 

Penitenciário Público Privado de Ribeirão das Neves, o Porto Maravilha e o VLT Carioca.  

 

 Não se pode discordar que existem inúmeros benefícios da utilização da parceria 

público-privada para o desenvolvimento do país, conforme se verá adiante. No entanto, é 

preciso ter cautela: a experiência internacional demonstra que a parceria não é adequada para 

todos os projetos. O sucesso da mesma guarda relação não apenas com as características do 

projeto, mas também com o ambiente político, regulatório e macroeconômico do país.  

 

 Sendo assim, pretende-se verificar, através da análise dessas três experiências, como o 

país está lidando com a adoção dessa nova forma de relação entre o setor público e o privado, 

os benefícios e riscos associados à sua implementação, assim como as condições necessárias 

para seu êxito. Ademais, pretende-se verificar como estão sendo aplicadas na prática as leis 

que regulam as parcerias público-privadas no âmbito federal, estadual e municipal, como 

estão sendo desenvolvidos esses projetos e quais são os resultados obtidos até o momento 

com esses contratos. 

 

 É de se advertir que, por se tratar de tema atual, envolvendo contratos que foram 

firmados muito recentemente, o mais antigo deles em 2009, não será possível, e seria de 

extrema pretensão desse trabalho tentar, tirar conclusões definitivas e traçar prognósticos para 

o país acerca do êxito das parcerias público-privadas em substituição às concessões em 

declínio.  

  



 

 

 

 Em verdade, o escopo é investigar se até o momento as parcerias público-privadas 

analisadas estão conseguindo ou não solucionar os entraves enfrentados pelo contrato de 

concessão, e, caso o estejam, identificar de que forma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO  

 

 Com o fito de estabelecer suficiente embasamento para compreensão do tema objeto 

do presente trabalho, é importante que se desenvolva breves noções acerca do serviço público, 

abordando não só seu conceito, mas também os mais relevantes princípios que regem o tema, 

além das diferentes formas com que o mesmo pode ser prestado. 

1.1. Conceito de serviço público 

 Sob o ponto de vista doutrinário, Maria Sylvia Zanella di Pietro
1
 define serviço 

público como “toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 

diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 

necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público.”  

 

 Edmir Netto de Araújo 
2
, por sua vez, define serviço público como  

 

Toda atividade exercida pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, para a realização direta ou 

indireta de suas finalidades e das necessidades ou comodidades da coletividade, ou mesmo 

conveniências do Estado, tudo conforme definido pelo ordenamento jurídico, sob regime peculiar, 

total ou parcialmente público, por ele imposto.  

 No que tange ao direito positivo, a Constituição brasileira indica quais atividades são 

consideradas serviços públicos nos artigos 21, incisos X, XI, XII, XV e XXIII, e 25, parágrafo 

2º. São elas: serviço postal e o correio aéreo nacional; serviços de telecomunicações, serviços 

de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; serviços e instalações de energia elétrica e o 

aproveitamento energético dos cursos de água; navegação aérea, aeroespacial e a infra-

estrutura aeroportuária;  serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros 

e fronteiras nacionais; serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros; os portos marítimos, fluviais e lacustres; serviços oficiais de estatística, 

geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional; serviços e instalações nucleares de 

qualquer natureza; a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização 

e o comércio de minérios nucleares e seus derivados; serviços locais de gás canalizado.  

                                                
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 28ª edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 141.  
2 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 132. 



 

 

 

 Os serviços públicos classificam-se, conforme Hely Lopes Meirelles
3
, em serviços 

públicos propriamente ditos, serviços de utilidade pública, serviços próprios do Estado, 

serviços impróprios do Estado, serviços administrativos, serviços industriais, serviços gerais 

ou individuais.  

 

1.2. Princípios aplicáveis ao serviço público 

 Dentre inúmeros princípios citados por diferentes autores, que seriam aplicáveis ao 

serviço público, destacar-se-á, neste trabalho, apenas três, tidos como os mais expressivos: o 

princípio da continuidade do serviço público, princípio da mutabilidade do regime jurídico e o 

princípio da igualdade dos usuários.  

 

 O princípio da continuidade do serviço público implica que o serviço público não pode 

parar de ser prestado, refletindo especialmente nos contratos administrativos e no exercício da 

função pública.  

  

 Segundo o princípio da mutabilidade do regime jurídico, por alguns chamado de 

princípio da flexibilidade dos meios aos fins, o serviço público deve se adaptar ao interesse 

público, que por sua vez pode variar com o passar do tempo. Assim, a ideia é que a o regime 

de execução do serviço pode ser modificado se for melhor para o interesse público do 

momento.  

 

 Por fim, o princípio da igualdade dos usuários informa que qualquer pessoa que 

satisfaça as condições legais faz jus à prestação do serviço público, não sendo tolerada 

qualquer distinção de caráter pessoal.  

 

1.3. Formas de prestação de serviço público  

 A Constituição Federal, em seu artigo 175, caput, elenca as formas de oferecimento 

dos serviços públicos, senão veja-se:  

 

                                                
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 39ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, 

p. 379.  



 

 

 

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

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

(grifou-se) 

 

 Deste dispositivo extrai-se que há basicamente duas formas de prestação dos serviços 

públicos, a direta e a indireta, que, por conveniência e oportunidade, podem ser utilizadas pela 

Administração Pública.  

 

 É válido esclarecer a divergência doutrinária existente no que tange a essa 

classificação das formas de prestação dos serviços públicos. Alguns autores, como Diogenes 

Gasparini, caracterizam a prestação como centralizada e descentralizada, sendo certo que a 

primeira se refere à prestação desempenhada pela Administração Pública direta, e a segunda à 

prestação desempenhada por outra pessoa jurídica, seja ela pública, integrante da 

Administração Pública indireta, ou particular.  

 

 Nesse sentido, a leitura do art. 175 supratranscrito levaria a crer que, como bem 

explica Edmir Netto de Araújo
4
, “o Estado só poderia prestar e executar os serviços públicos 

através da Administração direta, e só executar serviços públicos indiretamente através de 

contrato de concessão ou permissão”, o que excluiria a possibilidade de prestação de serviço 

público por parte das entidades integrantes da Administração indireta, e isso não é verdade. 

Logo, essa classificação não está de acordo com a Constituição. 

 

1.3.1. Prestação direta do serviço público 

 Partindo do princípio de que a classificação mais adequada à Constituição de 1988 é 

aquela que divide a prestação em direta e indireta, quando se fala em execução direta do 

serviço público, abrange-se a execução pela Administração Pública direta, aquela formada 

pelos órgãos sem personalidade jurídica, e pela Administração Pública indireta, de que trata o 

art. 37, caput da Constituição, constituída pelas entidades com personalidade jurídica própria, 

isto é, as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. 

  

 Observe-se que a titularidade de um serviço público significa a competência legal para 

prestá-lo e executá-lo, regulamentando e disciplinando sua execução. Sendo assim, a 

                                                
4 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 144.  



 

 

 

titularidade de um serviço só pode ser atribuída através de lei e ao Poder Público, nele 

compreendidas apenas as pessoas políticas integrantes da Administração direta. Esses entes 

políticos podem transferir partes específicas de suas competências para entidades da 

Administração indireta através de uma lei, não havendo necessidade de contrato de concessão 

ou permissão, que serão melhor analisados adiante. É certo que, mesmo nesses casos, a 

competência genérica continua com a pessoa política instituidora. 

 

  Assim, quando se tratar de execução do serviço público por meio de entidades da 

Administração Pública indireta, há transferência de competências específicas do serviço da 

Administração direta para a indireta. Essa transferência de parte da titularidade de certo 

serviço público para certa entidade deve ocorrer por lei, conforme dispõe o art. 37, XIX da 

Constituição.  

 

1.3.2. Prestação indireta do serviço público  

 A forma “tradicional” de prestação de serviço público é a executada diretamente pela 

Administração Pública, vista no tópico anterior. No entanto, não obstante a regra seja a 

prestação direta, percebe-se o aumento do trespasse da execução desses serviços a terceiros, 

que se incumbem de prestá-los à comunidade, conforme disciplinado pelo Estado. Isso deriva 

da realidade que o país vive, na qual a demanda por comodidades públicas por parte dos 

administrados é cada vez maior, enquanto que os recursos públicos são cada vez mais 

escassos, sendo a Administração Pública sozinha incapaz de propiciar à coletividade todos os 

serviços dos quais necessita.   

 

 Assim, a Administração Pública pode, ao invés de prestar ela mesma o serviço, 

permitir que uma entidade privada seja a prestadora do serviço, através do instituto da 

delegação. Neste caso, o Estado mantém a titularidade do serviço e delega apenas sua 

execução a empresas de natureza privada, diferentemente do que ocorre com as entidades da 

Administração Pública indireta, que, como visto, recebem parte da titularidade do serviço.  

 



 

 

 

 Esta delegação pode ser efetivada através de ato administrativo ou de contrato, 

variando de acordo com a modalidade de delegação a ser realizada. Edmir Netto de Araújo 
5
 

explica que  

(...) após a promulgação da Constituição vigente, ficou claro e expresso que as 

concessões e também as permissões (art. 175,I) se submetem ao regime contratual 

administrativo, mediante licitação: a precariedade e o ato unilateral reservam-se agora 

aos raros casos de “autorização” administrativa (...) 

 

  Sendo assim, a delegação por ato só é possível no caso de autorização, prevista pelo 

art. 21, XII da Constituição. Trata-se de modalidade pouco utilizada, ficando restrita aos 

serviços que não exigem grandes investimentos por parte do particular. Tem-se como 

exemplo a autorização que a Administração dá para os taxistas.  

 

 A delegação realizada através de um contrato, por sua vez, por ser mais elaborada, 

abrange diversas formas de prestação do serviço público, tais como a permissão, a concessão, 

os consórcios e os convênios.  

 

 Importante salientar que há serviços classificados como indelegáveis, ou seja, que não 

podem ser delegados a particulares. Em outras palavras, serviços indelegáveis são aqueles que 

somente podem ser prestados pela Administração, não admitindo delegação de sua execução a 

terceiros, em razão de estarem relacionados com as atividades inerentes do Poder Público, 

como o serviço de segurança nacional, por exemplo. A discussão acerca de tais serviços se 

dará no tópico referente ao contrato de parceria público-privada do Complexo Penitenciário 

de Ribeirão das Neves.  

 

 Como este trabalho visa analisar mais especificamente a parceria público-privada, e 

sendo esta uma modalidade de concessão, ater-se-á a este contrato, e não aos outros, como as 

permissões e as autorizações, eis que não são objetos do presente estudo.  

 

 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO  

 

                                                
5 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 183.  



 

 

 

 Conforme explicado acima, a parceria público-privada é nada mais que uma 

modalidade de concessão, sendo essencial, para melhor entender aquela, a compreensão desta, 

especialmente no que tange à concessão de serviço público.    

 

1.4. Conceito e espécies de concessão  

 Em sentido amplo, considera-se contrato de concessão aquele no qual o Poder Público, 

titular do patrimônio e dos serviços públicos, concede, ou, em outro termo, permite o uso 

privativo de bem público por particular ou o desempenho de serviços públicos delegáveis a 

particulares. Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
6
, concessão é:  

 

(...) o contrato administrativo pelo qual a Administração confere ao particular a execução 

remunerada de serviço público, de obra pública ou de serviço de que a Administração 

Pública seja a usuária direta ou indireta, ou lhe cede o uso de bem público, para que o 

explore pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais.  

 

 Do conceito da ilustre autora, destaca-se a existência de diversas modalidades de 

contrato de concessão, tais como concessão de serviço público, concessão de obra pública e 

concessão de uso de bem público.  

 

 A concessão de obra pública consiste no ajuste administrativo que tem por objeto a 

delegação a um particular da execução e exploração de uma obra pública para uso da 

coletividade, mediante uma remuneração ao concessionário, através da cobrança de tarifa, 

consoante Lei 8.987/1995.  

 

 Mister se faz diferenciar a concessão de obra pública da concessão de serviço público 

precedida de obra pública, regulamentada não só pela Lei 8.987/1995, mas complementada 

pela Lei 9.074/1995 e por alguns artigos da Lei 9.468/1998. A concessão de serviço público 

precedida de obra pública é definida pelo art. 2º, III, da Lei 8.987/95 como  

 

a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 

quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na 

modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
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capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da 

concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra 

por prazo determinado 

 

 A concessão precedida de obra pública compreende uma duplicidade de objetos, sendo 

o primeiro deles seria o ajuste entre o concedente e o concessionário para ser executada 

determinada obra pública. Neste primeiro objeto, há um contrato de construção de obra, 

assemelhado aos contratos administrativos de obra em geral, deles se distinguindo, 

basicamente pelo fato de que o concedente não remunera o concessionário pela execução. Já o  

segundo objeto seria a transferência da exploração da obra que foi realizada, por prazo 

determinado. O serviço público de exploração daquela obra, primeiro objeto da concessão em 

voga, é que se traduz na real concessão.  

 

 Quanto à concessão de uso de bem público, trata-se de um contrato destinado a 

outorgar ao concessionário a possibilidade de utilizar um bem pertencente à Administração 

Pública segundo a sua destinação específica. Hely Lopes Meirelles
7
 ensina que “é um típico 

contrato de atribuição, pois visa mais ao interesse do concessionário que o da coletividade”, 

sendo certo que, ainda assim, mantém as características dos contratos administrativos, como 

aquelas que permitem a rescisão ou alteração unilateral do contrato pelo poder concedente.   

 

É de se salientar que essa espécie de concessão pode ser tanto remunerada quanto não 

remunerada, subdividindo-se em duas modalidades: concessão administrativa de uso, que 

confere ao concessionário um direito pessoal, intransferível a terceiros, e concessão de direito 

real de uso, que, por sua vez,considera o uso do bem público como direito real, transferível a 

terceiros por ato inter vivos ou causa mortis. Ambas prestam-se ao fomento do uso de certo 

bem público.  

 

A concessão de serviço público será abordada em tópico próprio, merecendo maior 

atenção neste trabalho por abranger a parceria público-privada.  
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1.5. Concessão de serviço público  

 A concessão de serviço público comporta algumas modalidades, a saber: concessão 

comum, concessão patrocinada e concessão administrativa. A primeira será analisada logo 

adiante, e as restantes, no capítulo das parcerias público privadas. 

 

1.5.1. Concessão comum   

 Esta modalidade de delegação, denominada pela Lei 11.079/2004 de concessão 

comum, é regida pela Lei 8.987/95, sendo conceituada por Edmir Netto de Araújo
8
 como   

 

(...) uma relação administrativa entre a Administração concedente e o concessionário, para 

a incumbência específica da gestão de um serviço público, feita por prazo determinado, 

sendo o serviço exercido pelo concessionário em seu próprio nome, cabendo-lhe pois os 

riscos; e sabendo que a Administração delega ao concessionário não poderes públicos, mas 

o exercício de determinados poderes; e que o concessionário, em vez de receber do Estado, 

em princípio, recebe tarifas do usuário do serviço público concedido.  

 

  É de se observar, mais uma vez, a redação do art. 175 da Constituição, que previu que 

a lei viesse disciplinar a concessão de serviço público. Dessa forma, alguns Estados editaram 

leis próprias acerca do assunto, como a Lei  7835/92 do Estado de São Paulo e a Lei 1481/89 

do Rio de Janeiro, não podendo, evidentemente, contrariar as leis federais. Em relação à 

União, o fundamento jurídico da concessão está no artigo 21, XII da Constituição.  

 

 Ainda analisando o artigo 175, a concessão tem que ser feita “sempre através de 

licitação”, cuja modalidade cabível é a concorrência, consoante o artigo 2º, II, da Lei nº 

8.987/95. O procedimento da licitação é aquele estabelecido pela Lei nº 8.666/93. Aduz Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro
9
 que, não obstante a declaração de inexigibilidade seja admitida, 

quando se demonstrar a inviabilidade de competição,  

 

o dispositivo constitucional não contém a ressalva do artigo 37, XXI, que permite 

contratação direta nas hipóteses previstas em lei; assim, não se aplicam às licitações para 

concessão de serviço publico os casos de dispensa de licitação previstos na Lei nº 8.666.   
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 Quanto à natureza jurídica do contrato de concessão comum de serviço público, não há 

duvidas de que se trata de contrato administrativo, bilateral, comutativo, remunerado e intuitu 

personae, sendo certo ainda que é considerado por muitos como contrato de adesão, tendo em 

vista as prerrogativas que tem a Administração na relação jurídica, uma vez que o interesse 

público deve prevalecer sobre o particular. 

 

 É exatamente devido a essa supremacia do interesse público que o contrato de 

concessão contém as chamadas cláusulas exorbitantes, que conferem ao Poder concedente os 

direitos de alterar e rescindir unilateralmente o contrato, fiscalizar a sua execução e aplicar 

penalidades, por exemplo. Imprescindível destacar o fato de que o poder concedente só 

transfere ao concessionário a execução do serviço, mantendo a titularidade do mesmo.  

 

 Dentre as referidas cláusulas, estão a mutabilidade unilateral do contrato, aplicando-

se-lhes as teorias do fato do príncipe e da imprevisão, rescisão unilateral administrativa, 

aplicação unilateral de penalidades, promoção expropriatória, percepção de tributos, ocupação 

do domínio público, imposição de meios de execução, privilégios fiscais, inaplicabilidade 

(salvo disposição legal) da exceptio nom adimpleti contractus para o Estado. 

 

1.5.1.1. Partes da concessão 

 Vale tecer alguns comentários acerca das partes da concessão de serviço público, que 

são: o concessionário, a Administração Pública - chamada de poder concedente ou somente 

concedente - , e o usuário do serviço, isto é, a quem o serviço se destina.  

  

 Primeiramente, o poder concedente precisa ser competente para outorgar concessão. 

Em outras palavras, a entidade estatal (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), para 

outorgar concessão de determinado serviço público, precisa ser constitucionalmente 

competente para prestá-lo, conforme a repartição de competências definida na Constituição. É 

preciso identificar, ainda, dentro de cada entidade, o órgão e o agente competentes, cujas 

atribuições são fixadas pelos respectivos regulamentos internos.     

 



 

 

 

 No tocante à natureza da pessoa jurídica do concessionário, necessárias algumas 

considerações. De acordo com Diogenes Gasparini 
10

, “o concessionário é uma pessoa 

jurídica privada, ou seja, uma empresa comercial, industrial ou de prestação de serviços (...)”.  

 

 Maria Sylvia Zanella de Pietro
11

, a seu turno, ao explicar a evolução da concessão de 

serviço público no Brasil, revela um fenômeno ocorrido no direito nacional, sobretudo nos 

tempos de vigência da Constituição de 1967, no qual se utilizou o instituto da concessão não 

para delegar o serviço a particular, mas a empresas estatais sob controle acionário do Poder 

Público. Como exemplos, cita a CESP, ELETROPAULO, TELEBRÁS e EMBRATEL, todas 

empresas sob controle acionário da União ou do Estado de São Paulo e, concomitantemente, 

concessionária de serviços públicos.  

 

 Embora a concessão a empresas estatais seja aceita por lei, a supramencionada autora 

opina no sentido da invalidade de tal concessão, justificando seu posicionamento no fato de 

que “a concessão de serviço público, de um lado, e as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, de outro, correspondem a formas bem diversas de descentralização de 

serviços públicos”
12

.   

 

 De qualquer modo, o concessionário faz jus não só ao recebimento da remuneração, 

que, em regra, se dá através da tarifa cobrada do usuário do serviço público, mas também ao 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, visando igualar os encargos da 

execução à justa remuneração. Esses direitos, frise-se, não se prestam para resguardar o 

concessionário contra possíveis insucessos econômicos do negócio, uma vez que o 

concessionário é empresário e, dessa forma, está sujeito aos azares da atividade econômica 

desenvolvida. 

 

 Referida tarifa tem a natureza de preço público e é fixada no contrato, conforme os 

artigos 9º e 23, IV da Lei nº 8.987/95. Destaca-se que, pelo princípio da revisibilidade da 

tarifa, o outorgado tem direito a revisão das tarifas sempre que a vigente não representar a 

variável adequada ao equilíbrio. Para tanto, o outorgado peticiona para o Poder Público 

solicitando o reajustamento e demonstrando os motivos. Esse reajustamento, se correto, não 
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pode, em regra, ser negado pelo Estado. Porém, não é só através da tarifa que se pode manter 

o equilíbrio contratual.   

 

 Na ordem constitucional anterior, de fato, o equilíbrio econômico do contrato de 

concessão era assegurado somente pela tarifa, haja vista a exigência da fixação de tarifas que 

permitissem ao concessionário a justa remuneração do capital. A atual Carta Magna, contudo, 

faculta à lei adotar critério diverso para garantir referido equilíbrio, possibilitando, por 

exemplo, a fixação de tarifas mais acessíveis ao usuário, o que se costuma chamar de “preço 

político” e compensando o concessionário de outra forma. É esta modicidade de tarifas que se 

observa na redação do artigo 11 da Lei nº 8.987/95, in verbis: 

 

No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente 

prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes 

provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos 

associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, 

observado o disposto no art. 17 desta Lei. 

 

 Essas outras fontes de receitas, conforme explica Diogenes Gasparini
13

, “podem ser 

alternativas, complementares ou acessórias, ou podem ser projetos associados à prestação do 

serviço público”. Como exemplos, o autor cita: a implantação e exploração de projetos 

associados (postos de serviços automotivos, motéis, supermercados) e a publicidade externa e 

interna nos ônibus. 

   

 O artigo 31 da Lei 8987 arrola os encargos do concessionário. Dentre eles, está o de 

prestar serviço público adequado ao pleno atendimento dos usuários, que seria aquele serviço 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança atualidade, 

generalidade, cortesia e modicidade das tarifas.  

 

 O concessionário, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de 

serviços públicos, tem responsabilidade objetiva por prejuízos causados a terceiros, como se 

infere do artigo 37, § 6º da Constituição de 1988. Sendo assim, o poder concedente, em regra, 

só responde em caso de insuficiência de bens do concessionário (responsabilidade 
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subsidiária), sendo certo que, eventualmente, a responsabilidade do concedente pode ser 

solidária, se constatada má escolha do concessionário ou omissão quanto ao dever de 

fiscalização.  

  

 Já o usuário tem direito à prestação do serviço, podendo exigir judicialmente a 

prestação do mesmo pelo concessionário. Em se tratando de serviço essencial, tais como luz, 

água e gás, a jurisprudência protege ainda mais o usuário, garantindo-lhe a manutenção do 

serviço mesmo quando não efetuado o pagamento, cabendo ao concessionário cobrar do 

usuário pelas vias judiciais cabíveis. Neste sentido, eis um julgado do corrente ano do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:  

 

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. 

PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM 

COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CIVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ, VISANDO À 

REDUÇÃO DAS VERBAS COMPENSATÓRIA E HONORÁRIA. A INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL, POR DÍVIDA PRETÉRITA, É ATO 

ARBITRÁRIO, ABUSIVO, FLAGRANTEMENTE ILEGAL E CONTRÁRIO AOS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTANGIBILIDADE DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E DA GARANTIA À SEGURANÇA, À SAÚDE E À VIDA. 

INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES Nº 192 E 194, DESTE TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. DANO MORAL QUE SE VERIFICA IN RE IPSA. VERBA COMPENSATÓRIA 

DOS DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). ADEQUADA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM OLVIDAR A NATUREZA 

PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. TRATANDO-SE DE QUESTÃO 

JURÍDICA DE MENOR COMPLEXIDADE, CUJAS PRESUNÇÕES MILITAM EM PROL 

DA PARTE AUTORA, IMPÕE-SE A REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 10% DO 

VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, NA 

FORMA DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (grifou-se)14 

  

 Outro direito do usuário, estampado no artigo 7º da Lei 8987/95, é o de obter e utilizar 

o serviço público com liberdade de escolha. Em decorrência disso, tanto a concessão quanto a 

permissão não terão o caráter de exclusividade, ou seja, a Administração Pública pode 

outorgar duas ou mais concessões com o mesmo objeto. Tal vedação, dada pelo artigo 16 
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dessa lei, só comporta uma única exceção, que é o caso em que a concorrência ou a não 

exclusividade entre as concessionárias for inviável por motivos técnicos ou econômicos, 

sendo possível existir exclusividade.  

 

 Essa exclusividade, no entanto, não se confunde em nada com monopólio, que se 

caracteriza quando apenas a entidade por ele beneficiada pode promover a execução da 

atividade, ao passo que, na exclusividade, essa vedação absoluta não ocorre. Para ilustrar, 

imaginemos uma atividade: o transporte de passageiros pela Ponte Rio-Niterói. Se este 

transporte só pudesse ser realizado por uma empresa de ônibus e ninguém mais, seria 

configurado um monopólio. No entanto, mesmo que só houvesse uma empresa de ônibus com 

a concessão de transporte deste trecho, os particulares podem se locomover com o próprio 

veículo ou de táxi. Isso sim seria a exclusividade.   

 

1.5.1.2. Extinção da concessão 

 No que tange à extinção da concessão, a forma natural se dá com o término do prazo 

estabelecido no contrato. Importante salientar que a concessão necessita ter um fim, eis que o 

Poder Público permanece sempre com a titularidade do serviço público concedido, não 

fazendo sentido existir uma concessão eterna, já que assim o Poder Público perderia a 

titularidade, desvirtuando a finalidade do instituto.  

 

 Evidentemente, nem sempre a concessão dura até o termo final estabelecido 

contratualmente. Assim, outras formas de extinção da concessão merecem destaque, dentre 

elas a rescisão unilateral, anulação, falência e extinção da empresa  concessionária e 

falecimento ou incapacidade do titular, conforme elencadas no artigo 35 da Lei nº 8.987/95, 

além do distrato amigável, possível em qualquer contrato.  

 

 Existem duas formas de rescisão unilateral da concessão, chamadas de encampação e 

caducidade.  

 

 A primeira refere-se à rescisão realizada pelo poder concedente quando este entender 

que a concessão se revela contrária ao interesse público, retomando a execução do serviço. O 

concessionário faz jus ao ressarcimento dos prejuízos, como revela o artigo 37 da Lei nº 

8.987/95.  



 

 

 

 

 A caducidade, a seu turno, é a rescisão unilateral por motivo de inadimplemento 

contratual, caracterizado pela inexecução total ou parcial do contrato, prevista pelo artigo 38 

da Lei nº 8.987/95, que faz, em seu parágrafo 2º, certas exigências para a declaração de 

caducidade. A primeira delas é a de que a concessionária deve ser comunicada acerca dos 

descumprimentos contratuais a ela imputados, recebendo um prazo para corrigir estas falhas 

apontadas. Em seguida, caso a concessionária não se enquadre nos termos contratuais no 

prazo estabelecido, deve ser instaurado processo administrativo, assegurando o direito de 

ampla defesa da concessionária. Somente com o fim de tal procedimento, é possível a 

declaração de caducidade, que será feita por decreto do poder concedente.  

 

 Neste caso, o ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, citado por Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro
15

, ensina que não cabe indenização, salvo em relação à parcela não 

amortizada do capital, representada pelos equipamentos necessários à prestação do serviço e 

que reverterão ao concedente; são os chamados “bens reversíveis”. Isso porque o 

concessionário deu causa à caducidade, devendo responder pelas consequências do seu 

inadimplemento, o que não afasta a aplicação de penalidades administrativas.  

 

 Em qualquer dos casos de extinção da concessão, é possível que ocorra a reversão, ou, 

em outras palavras, que o poder concedente incorpore os bens do concessionário necessários 

ao serviço público, mediante pagamento de indenização, com fundamento no princípio da 

continuidade do serviço público. A propósito, a reversão está prevista no artigo 36 da Lei nº 

8.987. 

  

 Ademais, pode o poder concedente decretar a intervenção na empresa concessionária, 

como prevê os artigos 32 a 34 da Lei nº 8.987, a fim de investigar irregularidades e assegurar 

a continuidade do serviço. Para isso, o poder concedente designa um interventor, que 

substituirá o gestor da concessionária pelo prazo máximo de 180 dias, período no qual o 

interventor deve concluir o procedimento administrativo destinado a apurar as irregularidades.  

 

1.5.1.3. Subconcessão, Subcontratação e Transferência da concessão 
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 Por fim, cumpre analisar três institutos previstos nos artigos 25, 26 e 27 da lei em 

voga, denominados, respectivamente, de subcontratação, subconcessão e transferência da 

concessão.  

 

 A subcontratação é basicamente uma terceirização para a prestação de serviços ou de 

obras ligados à concessão. trata-se de um vínculo estabelecido entre a concessionária e o 

terceiro, tanto que, perante este e perante o usuário do serviço, quem responde é a 

concessionária, e não o poder concedente. É, portanto, um contrato regido pelo direito 

privado, que não depende da autorização do concedente para ser realizado, nem mesmo de 

licitação, a não ser, claro, que a concessionária seja empresa estatal.    

 

 Já a subconcessão é uma concessão acessória dentro da principal. Uma parte do 

próprio objeto da concessão é delegada para outra empresa, a subconcessionária, devendo este 

contrato ser autorizado pelo poder concedente, sendo certo que implica, para o 

subconcessionário, a sub-rogação em todos os direitos e obrigações do subconcedente, nos 

limites da subconcessão.  

 

 Finalmente, a transferência da concessão é, em poucas palavras, a substituição do 

concessionário. Entrega-se o objeto da concessão a outra pessoa, diferente daquela que 

celebrou o contrato com a Administração. Para tanto, exige-se a anuência do poder 

concedente, porém não se exige licitação, o que fere o artigo 175 da Constituição. A 

inconstitucionalidade da aludida transferência sem licitação foi declarada no seguinte acórdão, 

exarado pelo TJ-DF:   

 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO SEM LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1.NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA A 

ASSINATURA DE CONTRATO PARA A CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA SEM LICITAÇÃO, O QUE IMPLICARIA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 

ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE, DA LEGALIDADE E VIOLAÇÃO À SUPREMACIA 

DO INTERESSE PÚBLICO. 2.HAVENDO DESISTÊNCIA NA CONTINUAÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO PELA VENCEDORA DO CERTAME 

LICITATÓRIO, PODERÃO SER CHAMADAS AS DEMAIS LICITANTES NA ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO. CONTUDO, SOMENTE PODERÃO ASSUMIR A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS NAS MESMAS CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PRIMEIRA CONTRATADA. 

3.A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA REQUER A PRESENÇA DOS 



 

 

 

REQUISITOS LEGAIS, CONSOANTE PREVÊ O ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. 4. RECURSO DESPROVIDO. 16  

 

 Cabe lembrar que a transferência da concessão em nada se relaciona com a 

transferência de controle societário da concessionária, uma vez que, neste caso, não há 

alteração da pessoa do concessionário, apenas dos sócios.  

 

 Finalmente, após a análise das características do contrato de concessão, pode-se 

entender as vantagens que tal modalidade oferece: aproveita-se o potencial econômico, 

financeiro e tecnológico dos particulares, evita-se investimentos por parte da Administração 

em atividades que não lhe são primordiais, além de poder gerar uma significativa receita pra a 

Administração, uma vez que a concessão pode ser remunerada.  

 

1.6. A falência do modelo de concessão  

A infraestrutura do Brasil, indubitavelmente necessária para assegurar o 

desenvolvimento econômico do país, sempre está entre as principais preocupações dos 

governantes. Na história recente, no período entre 1956 e 1985, o Estado brasileiro, para 

investir em infraestrutura, ao invés de se utilizar recursos provenientes diretamente do 

orçamento ou mesmo fazer parcerias com o setor privado, contraía empréstimos junto a 

organismos financeiros internacionais. 

 

No início dos anos 80, essa fórmula de estatização da gestão da infraestrutura, 

associada ao financiamento internacional, gerou o superendividamento do Estado, reduzindo 

consequentemente sua capacidade de investimento, o que demonstrou a falência desse 

modelo. 

  

Apenas na década seguinte foram tomadas atitudes para superar a crise fiscal e 

recuperar a capacidade de investimento em infraestrutura. A ideia era diminuir o tamanho do 

Estado brasileiro através da venda de empresas públicas e sociedades de economia mistas 

(privatizações) e da delegação da prestação das correspondentes atividades à iniciativa 

privada. 
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Essa verdadeira reforma do Estado, tornando-se mais liberal no setor econômico, 

trouxe inúmeros benefícios, dentre os quais o desengessamento da economia, que já 

apresentava um quadro de recessão, e uma solução à falência do Estado, cada vez mais 

endividado, tendo em vista o seu inchaço, representando, ainda, verdadeira melhoria na 

prestação dos serviços, o que não retira a importância das críticas sobre o processo de 

privatização no Brasil que, de fato, não foi perfeito.  

 

Nesse contexto, ao mesmo tempo em que buscou recuperar sua capacidade de 

investimento com as privatizações, o Estado brasileiro teve que oferecer as condições 

necessárias para tanto, sem as quais a iniciativa privada não encamparia tal projeto. Dessa 

forma, foram aprovadas as Leis nº 8.666/93, lei geral de licitações e contratos na 

administração pública, e nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de 

serviços públicos.  

 

A principal característica desse regime jurídico, como visto, é que a remuneração do 

parceiro privado se dava exclusivamente pelo pagamento de tarifas a cargo dos usuários do 

serviço. 

 

Além disso, as garantias e a repartição dos riscos no regime geral de concessões eram 

bastantes semelhantes às existentes nos contratos em geral, inexistindo qualquer condição 

diferenciada que servisse como atrativo aos investimentos privados. No que tange às 

garantias, inclusive, só havia a previsão de garantias do parceiro privado face ao Poder 

Público e não o contrário. 

 

Nesse cenário, o que se verificou foi uma verdadeira falência do modelo de 

concessões então existentes, ao menos para fins de atração de investimentos para grandes 

projetos de infraestrutura, eis que as melhores e maiores estatais já estavam privatizadas, bem 

como os serviços públicos com maior possibilidade de retorno de investimentos, como, por 

exemplo, no campo das telecomunicações, energia elétrica e as grandes rodovias. 

 

De fato, nesse momento, havia forte movimento no mercado apontando para a 

necessidade de revisão do modelo de concessão, de forma a contemplar, principalmente, três 

aspectos: a) a necessidade de aportes diretos do Poder Público para, além das tarifas, 
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assegurar o retorno dos investimentos, bem como a expectativa de lucro; b) a concessão de 

maiores garantias e c) uma melhor repartição dos riscos do empreendimento. 

 

Ocorre que a remuneração exclusivamente mediante tarifa pode ser insuficiente para 

garantir a sustentabilidade do empreendimento. É o caso, por exemplo, das linhas de metrô, 

cuja busca pela modicidade tarifária é uma demanda social, como comprovam os protestos de 

junho de 2013. De mais a mais, ainda há aqueles casos nos quais sequer é possível a cobrança 

de tarifa, como por exemplo a construção de presídios e outras estruturas administrativas.  

 

Para esses casos, o sistema de remuneração previsto na Lei nº 8.957/95, baseado 

exclusivamente no pagamento de tarifa, era absolutamente insuficiente. 

 

Além do mais, as garantias previstas na regime de concessões anterior, formado pela 

Lei nº 8+666/93 e 8.957/95, a saber, a caução em dinheiro ou em título da dívida pública, o 

seguro-garantia e a fiança bancária, eram estabelecidas em favor do Poder Público. Eram 

garantias que o setor privado prestava ao parceiro público. 

 

Por fim, a alocação dos riscos no modelo anterior seguia rígida disciplina jurídica, 

não permitindo uma maior discussão entre as partes, o que também afastava o parceiro 

privado. Há riscos, ainda que ligados à própria atividade econômica, que, dado o seu tamanho, 

só podem ser assegurados pelo Estado, afigurando-se premente que as partes tivessem o poder 

de dispor sobre eles. 

 

Estava, dessa forma, aberto o caminho para a revisão do modelo concessório 

brasileiro. Em outras palavras, o caminho estava livre para a instituição das PPPs no Brasil, a 

essa altura já uma realidade na Europa e em diversos outros países, como Chile, Canadá e 

México.  

 

 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

 

1.7. Considerações iniciais   



 

 

 

  O declínio das concessões, conforme explicado acima, se deu basicamente em razão 

da contradição entre os objetivos de cada contratante. De um lado, o empreendedor privado, 

que visa sobretudo o lucro, e de outro a Administração Pública, que visa, pelo menos 

teoricamente, a prestação de serviço público adequado e isonômico, pela modicidade das 

tarifas e qualidade dos serviços.  

 

 A Administração Pública brasileira viu no modelo de parcerias público-privadas uma 

alternativa inovadora para viabilizar projetos de grande porte. Tais projetos, como são os de 

infraestrutura, por exemplo, com longo prazo de execução, implicam grandes riscos 

assumidos, por isso o governo oferece garantias e realiza aportes de recursos, como forma de 

atrair a iniciativa privada para a prestação dos serviços.  

 

 Neste modelo, ocorre uma mudança na estrutura do serviço público, com o Estado 

deixando de ser o operador direto, para assumir um papel de regulador e fiscalizador da 

economia. A divisão de responsabilidades entre o setor público e o privado na projeção, 

financiamento, construção e operação dos ativos de infraestrutura, gera um ganho de 

eficiência que incentiva a realização da parceria. Uma adequada alocação dos riscos 

associados ao projeto, determinando qual das partes melhor suporta cada um deles, é capaz de 

reduzir custos ao mesmo tempo em que melhora o desempenho, gerando o chamado value for 

money, ou seja, uma combinação ótima entre menores custos e maior qualidade.  

 

 Sem dúvida, conforme se verá, há grandes benefícios nesse modelo de parceria para o 

desenvolvimento do país, mas deve-se ter cautela na sua utilização. De acordo com a 

experiência internacional, a parceria não é adequada para todos os projetos. Uma 

implementação bem sucedida depende não só das características do projeto, como também do 

ambiente político, regulatório e macroeconômico do país. Além disso, a sua implementação, 

em decorrência das contraprestações, podem comprometer os orçamentos futuros do governo, 

pressionando as obrigações tributárias futuras dos contribuintes. 

 

1.8.Legislação aplicável 

 As Parcerias Público-Privadas foram instituídas pela Lei nº 11.079/2004, alterada 

algumas vezes, pela Lei 11.409/2011, Lei 12.766/2012, Lei 13.043/2014 e Lei 13.137/2015. 



 

 

 

Aplica-se subsidiariamente às PPPs, em matéria de licitação, conforme o artigo 12 da Lei 

11.079, a Lei 8.666/93. 

 

 A Lei 11.079/2004 institui, em seu artigo 1º, normas gerais para licitação e contratação 

de Parcerias Público-Privadas para a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, estando 

em consonância com o artigo 22, inciso XXVII da Constituição Federal, que traz em seus 

incisos os assuntos que competem privativamente à União no que tange à legislação, o que 

inclui normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e para as empresas públicas e sociedades de economia mista. 

 

 Pelo parágrafo único do artigo 1º, a lei se aplica aos órgãos da Administração Pública 

direta, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às 

sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O dispositivo em voga teve uma leve alteração 

em sua redação recentemente, através da Lei 13.137/2015, que acrescentou que a lei se aplica 

aos órgãos da administração pública direta dos Poderes Executivo e Legislativo.  

 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro
17

 alerta que não seria correta a aplicação da lei à 

Administração Indireta, como dispõe o parágrafo único do artigo 1º. A autora explica que 

quando a entidade da Administração Indireta desempenha um serviço público, já o faz porque 

o respectivo ente da Administração Direta, titular do serviço, a criou com essa finalidade 

específica, a de prestar certo serviço público. Ou seja, a entidade da Administração Indireta 

nunca é titular originária de determinado serviço público, pelo que ela não poderia transferir a 

execução do serviço a terceiros, podendo no máximo celebrar contratos de prestação de 

serviços ou, caso atue como concessionária de serviço público, fazer uma subconcessão.   

 

 Sendo assim, uma entidade da Administração Indireta não pode figurar como parceiro 

público em um contrato de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, 

somente  na modalidade de concessão administrativa, desde que o contrato não tenha por 

objeto a prestação de serviço público de titularidade do Poder Público.  
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 Contudo, a entidade da Administração Indireta pode atuar como parceiro privado, 

sujeitando-se a todas as normas previstas na lei.  

 

 A Lei 11.079 contém normas gerais, obrigatórias para União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, bem como normas federais, aplicáveis apenas a União, sendo fácil distingui-las, 

haja vista o Capítulo VI da lei, que tem como título “Disposições aplicáveis à União”, 

iniciando no artigo 14 e encerrando no artigo 22.   

 

 Posto que esses dispositivos não tem aplicação obrigatória aos demais entes da 

federação, cada um pode disciplinar a matéria dentro de sua competência legislativa 

suplementar, permitida pela Constituição, em seus artigos 24, §2º e 32, aos Estados e Distrito 

Federal, respectivamente.  

 

 Dessa forma, vários Estados legislaram acerca da matéria, alguns antes mesmo da 

promulgação da Lei federal 11079/2004, sendo certo que tais leis estaduais tiveram de se 

adequar à legislação federal. Eis algumas dessas leis estaduais: Lei nº 11.688/2004, do Estado 

de São Paulo; Lei nº 9.290/2004, do Estado da Bahia; Lei nº 14.868/2003, de Minas Gerais; e 

Lei nº 12.234/2005, do Rio Grande do Sul.  

 

1.8.1. Leis do Estado do Rio de Janeiro 

 Mais especificamente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, as normas que mais se 

destacam no que se refere à Parceria Público-Privada são a Lei nº 5.068, de 10 de julho de 

2007, que instituiu o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (PROPAR), com a 

finalidade de disciplinar e promover a realização de parcerias no Estado, bem como a Lei nº 

6.089, de 25 de novembro de 2011, cuja função foi estabelecer a arquitetura normativa inicial 

do Fundo Fluminense de Parcerias (FFP).  

  

 O Município do Rio de Janeiro, a seu turno, também sancionou uma lei voltada para as 

parcerias por ele firmadas, qual seja, a Lei Complementar nº 105 de 22 de dezembro de 2009, 

por meio da qual se instituiu o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PROPAR-

RIO). A aludida norma será melhor explorada no capítulo de análise do contrato de PPP 

celebrado a fim de revitalizar o porto da cidade do Rio de Janeiro (Porto Maravilha). 

 



 

 

 

 Por ora, são cabíveis breves considerações acerca das referidas leis, que em muito se 

assemelham, senão veja-se. Tanto na Lei 5.068 quanto na Lei Complementar 105, foi 

determinada a criação de um Conselho Gestor, o CGP, presidido pelos Secretários Estadual e 

Municipal da Casa Civil, com a responsabilidade de aprovar os projetos de PPP, incluindo 

seus editais, contratos, aditamentos e processos licitatórios; elaborar e avaliar periodicamente 

os Planos Estadual e Municipal de Parcerias Público-Privadas; e autorizar a utilização dos 

recursos do Fundo Garantidor (FGP). 

 

 De acordo com o artigo 8º de ambas as leis, os Planos de Parcerias Público-Privadas 

estadual e municipal devem expor os objetivos, áreas e serviços prioritários do programa, bem 

como apresentar e justificar os projetos de parceria a serem contratados pela Administração 

Pública.   

 

 Assim como dispõe a lei federal 11.079/2004, foi determinado que a Administração 

Pública (Estadual e Municipal) somente poderia contratar novas parcerias se as despesas com 

os contratos em execução não excedessem a 3% da receita corrente líquida do exercício no 

ano anterior e nos 10 anos seguintes. Foi criado também um Fundo Garantidor de Parcerias 

Público-Privadas (FGP), com o objetivo de fornecer garantias de pagamento das obrigações 

assumidas pelo parceiro público. 

 

 Por fim, o artigo 11 da lei estadual determinou a criação de uma unidade operacional 

de coordenação de Parcerias Público-Privadas (Unidade PPP), ligada à Secretaria de 

Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, responsável por dar suporte técnico na 

elaboração de projetos e contratos no âmbito do PROPAR, fiscalizar a execução destes 

contratos e assessorar o Conselho Gestor (CGP). 

 

 

1.9. Conceito  

  As parcerias público-privadas, comumente abreviadas como “PPP”, representam uma 

nova forma de participação do particular na prestação de serviços públicos, sobretudo no que 

concerne à infraestrutura pública, sendo uma alternativa à falta de recursos estatais. As PPPs 

estão presentes principalmente nos setores de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, energia, 

etc.  



 

 

 

 

 Sua natureza jurídica é de contrato administrativo, nas modalidades de concessão de 

serviços públicos ou de obras públicas, ou ainda de prestação de serviços de que a 

Administração seja a usuária direta ou indireta.  

 

 De acordo com Hely Lopes Meirelles
18

, trata-se de uma concessão especial, diversa da 

concessão comum, “porque o particular presta o serviço em seu nome, mas não assume todo o 

risco do empreendimento, uma vez que o Poder Público contribui financeiramente para sua 

realização e manutenção.” Ou seja, a Parceria Público-Privada foge ao conceito tradicional do 

contrato de concessão, pois envolve contraprestação pecuniária do Poder Público.  

 

 A ideia principal da parceria público privada é que uma entidade governamental, seja 

federal, estadual ou municipal, e uma entidade privada unam-se para a execução e operação 

de projetos de infraestrutura. No direito comparado, verifica-se diferentes tipos de contrato, 

nos quais o setor público e o parceiro privado dividem entre si as responsabilidades relativas a 

financiamento, projeto, construção, operação e manutenção da infraestrutura.  

 

 Destacam-se dois conceitos internacionais de parceria público privada. O primeiro 

deles é do Conselho Canadense de Parcerias Público Privadas:  

 

Parceria Público-Privada é um empreendimento cooperativo entre os setores público e privado, 

construído com a expertise de cada parceiro que melhor atenda à necessidades públicas 

claramente definidas, por meio da distribuição adequada de recursos, riscos e remuneração.  

 

 Já o Livro Verde Europeu sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário 

em matéria de Contratos Públicos e Concessões define as aludidas parcerias como:  

 

PPPs descrevem uma forma de cooperação entre autoridades públicas e operadores econômicos. 

Os principais objetivos da parceira são financiar, construir, renovar ou operar uma infraestrutura 

ou a prestação de um serviço. 
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 Após o estudo de como a PPP é conceituada no Brasil e no exterior, passa-se à análise 

das suas modalidades instituídas pela Lei 11.079/2004.  

 

1.10. Modalidades  

 Existem duas modalidades de PPP instituídas pela Lei 11.079/2004, quais sejam, a 

concessão patrocinada e a concessão administrativa. Elas se diferenciam, basicamente, por 

apenas uma característica: enquanto na concessão administrativa a remuneração do serviço é 

feita totalmente pela Administração, na concessão patrocinada a concessão de serviços ou de 

obras públicas envolve uma contraprestação do Poder Público somada à tarifa cobrada dos 

usuários.  

 

 Ainda que essas duas modalidades não se encaixem perfeitamente no conceito de 

concessão, por envolverem contraprestações do Estado, são aplicados a elas os princípios 

básicos da concessão comum, vista no Capítulo anterior deste trabalho, ressalvadas as 

especificações trazidas pela Lei específica 11.079/2004, sendo certo que a Lei 8.987/95, que 

trata da concessão comum, tem aplicação subsidiária às PPPs.  

1.10.1. Concessão patrocinada 

 A concessão patrocinada, prevista no artigo 2º, parágrafo 1º, pode ser de serviços 

públicos ou de obras públicas, quando envolver, além da tarifa cobrável do usuário, em 

pedágios, por exemplo, a contraprestação pecuniária do Poder Público ao parceiro privado. 

Aplica-se, subsidiariamente, à concessão patrocinada a Lei 8.987/95, conforme previsão 

contida no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 11.079/2004. 

 

 Isso porque a concessão patrocinada aproxima-se da concessão comum, regida pela 

Lei 8.987, sendo a principal diferença conceitual entre as duas a que diz respeito à forma de 

remuneração. Contudo, essa diferença pode não existir se, na concessão comum, houver 

previsão de subsídio pelo poder público, conforme artigo 17 da Lei 8.987.  

 

 Pode-se citar ainda, como diferenças, a possibilidade de serem prestadas, pela 

Administração Pública, garantias de cumprimento de suas obrigações pecuniárias; o 

compartilhamento de riscos e de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes 

da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado; e a 



 

 

 

obrigatoriedade de constituição de sociedade de propósitos específicos para implantar e gerir 

o objeto da parceria.  

1.10.2. Concessão administrativa 

 A concessão administrativa, consoante redação do artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei 

11.079, é “o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 

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

bens”.  

 

 Do conceito legal extrai-se  o objeto do contrato de concessão administrativa, qual 

seja, a prestação de serviço, que seria, como bem explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro
19

, a 

“atividade material prestada à Administração e que não tem as características de serviço 

público.” Distinto é o objeto da concessão patrocinada, que, como visto, é a execução do 

serviço público.  

 

 Na prática, enquanto na concessão patrocinada, da mesma forma que na concessão de 

serviços comum, a execução do serviço público é delegada ao concessionário, assumindo este 

a sua gestão e execução, na concessão administrativa o concessionário assume apenas a 

execução material de uma atividade prestada à Administração, sendo certo que a esta cabe a 

gestão do serviço. Assim, essa modalidade aproxima-se do contrato de serviços sob a forma 

de empreitada dos artigos 6º, II e 10 da Lei 8.666/1993.   

 

 O grande diferencial para a concessão patrocinada, no entanto, reside no fato de que o 

empresário receberá apenas a contraprestação do Poder Público, não cabendo a cobrança de 

tarifas pela prestação do serviço ao público ou à própria Administração.  

 

 É de se salientar que à concessão administrativa aplicam-se, conforme caput do artigo 

3º da Lei 11.079, os artigos 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei 8.987 e o artigo 31 da Lei 9.074.  

 

1.11. Forma de contratação 
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 A contratação da PPP deve ser precedida de licitação, na modalidade concorrência, 

consoante o artigo 10 da Lei 11.079/2004. Trata-se, no entanto, de uma concorrência especial, 

com características únicas que se seguem.  

 

 Dentre os critérios de julgamento, estão a menor tarifa a ser cobrada pelo serviço, o 

menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração, ou a união de um desses 

critérios com o de melhor técnica apresentada, conforme admite o artigo 12, II. É possível ter, 

portanto, uma etapa prévia de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se desde já 

os licitantes que não alcançaram a pontuação mínima exigida.  

 

 Nesta concorrência, é possível inverter a ordem das fases de habilitação e julgamento, 

desde que o edital assim preveja expressamente, conforme reza o artigo 13. Após a fase de 

classificação das propostas ou oferecimento de lances, o invólucro com os documentos de 

habilitação do primeiro classificado deverá ser aberto. Em atendendo as exigências do edital, 

o licitante será declarado vencedor. Caso contrário, será aberto o invólucro do segundo 

colocado, e assim sucessivamente, ate que um licitante, dentre os classificados, atenda às 

condições do edital. 

 

1.12. Características do contrato de Parceria Público-Privada 

 O contrato de PPP deve respeitar, basicamente, os artigos 23 da Lei 8.987/95 e 5º da 

Lei 11.079/04. Dentre as cláusulas obrigatórias do referido contrato, convém citar a previsão 

dos fatos que venham a caracterizar a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos 

e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia, uma vez 

que, cumpre salientar, esta participação financeira por parte da Administração Pública é a 

característica principal da PPP.  

 

 O artigo 11, inciso III da Lei 11.079 de 2004, por sua vez, dispõe que o contrato deve 

prever mecanismos privados de resolução de conflitos, como a arbitragem, a ser realizada no 

Brasil conforme a Lei 9.307 de 1996 (Lei da Arbitragem). Isso demonstra a tendência de se 

utilizar a arbitragem nos contratos administrativos. Contudo, a constitucionalidade de tal 

previsão é duvidosa, tendo em vista o art. 5º, XXXV da Constituição brasileira, segundo o 

qual nenhuma lesão a direito ou interesse poderá ser subtraída pela lei à apreciação do Poder 

Judiciário.  



 

 

 

 

 O contrato deve definir ainda certas metas e padrões de qualidade e disponibilidade, 

segundo os quais se avaliará o desempenho do parceiro privado. De acordo com esse 

desempenho, será realizado o pagamento de remuneração variável ao mesmo, tudo nos termos 

do artigo 6º da Lei 11.079/04.  

 

 Ademais, uma sociedade de propósito específico deve ser constituída pelo licitante 

vencedor da concorrência a fim de implantar e gerir o objeto da parceria, não podendo a 

Administração ser titular da maioria do seu capital com direito a voto. Reza o artigo 9º da Lei 

11.079/2004 que tal sociedade deve obedecer aos padrões de governança corporativa e pode 

assumir a forma de companhia aberta, admitindo-se que seus valores mobiliários sejam 

negociados no mercado.  

 

 Destaca-se que, como determina o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 11.079, não é possível 

celebrar um contrato de PPP quando seu valor for inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões 

de reais); ou quando o período de sua prestação seja inferior a 5 (cinco) anos; ou quando seu 

único objeto for o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos 

ou a execução de obra pública.   

 

 Importante salientar que, normalmente, o contrato de PPP é realizado no formato 

DBFOM (Design, Build, Finance, Operate and Maintain ou Projetar, Financiar, Construir, 

Operar e Manter), envolvendo a construção, financiamento, operação e manutenção do ativo 

da infraestrutura. Isto significa que o mesmo contratado que realizará a construção, irá 

financiar parte ou todo o investimento, e irá operar e manter a infraestrutura. O DBFOM 

sumariza os cinco principais componentes de uma PPP, conforme esquema a seguir, 

disponibilizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em seu folheto didático acerca do tema:  

 



 

 

 

 

 

1.13. Limites de contratação e crédito  

 Importante salientar que o art. 22 da Lei 11.079/2004 determina que as despesas do 

Poder Público, no âmbito da União, com os contratos de PPP não podem ultrapassar 1% da 

receita corrente líquida de cada exercício, durante 10 anos. Nas palavras de Edmir Netto de 

Araújo, o referido dispositivo  

 

(...) limita, para a União, a contratação de Parcerias Público-Privadas até quando a soma 

de despesas continuadas do conjunto de parcerias já contratadas não tenha excedido, no 

ano anterior, a 1% da receita corrente líquida do exercício, e as despesas anuais dos 

contratos vigentes, nos dez anos subsequentes, não excedam a 1% da receita corrente 

líquida projetada para os respectivos exercícios.20  

 

 Se os Estados, Municípios e Distrito Federal violarem os limites impostos para a 

União, no âmbito de suas parcerias público-privadas, os mesmos não poderão receber da 

União garantia para seus empréstimos ou transferências voluntárias de recursos, consoante os 

artigos 23 e 28 da Lei 11079/2004. 
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 O artigo 27, por sua vez, traz limitações para operações de crédito. Com as limitações 

dos artigos 22 e 27, pretende a lei compatibilizar os investimentos anuais da união com a Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

  

1.14. Contraprestação 

 A legislação brasileira prevê o uso legal do termo PPP a qualquer projeto que inclua 

contraprestações públicas na composição de suas receitas, independentemente dos 

pagamentos públicos representarem a maioria das receitas do parceiro privado ou não. 

  

 Reza o artigo 6º da Lei 11.079/2004 que a contraprestação do parceiro público pode 

ser de ordem bancária, cessão de créditos não tributários, cessão e outorga de direitos, 

inclusive sobre bens públicos dominicais, e outras modalidades, quando da disponibilização 

dos serviços e atingimento de metas, podendo ocorrer parceladamente, de acordo com esse 

atingimento.  

 

 No caso da concessão patrocinada, o edital de concorrência poderá prover a forma de 

remuneração e atualização dos valores contratuais, como receitas advindas de tarifas cobradas 

do usuário ou outras receitas alternativas, conforme o artigo 5º, IV.  

1.15.Garantias e fundo garantidor  

 Existem garantias para execução dos contratos por parte tanto do parceiro privado 

quanto do público, isto é, a Administração. Por parte do parceiro privado, as garantias serão as 

suficientes para os ônus e riscos envolvidos no empreendimento, nos termos do edital e do 

contrato, conforme se extrai da leitura conjunta dos artigos 5º da Lei 11.079/2004, 56, 

parágrafos 3º e 5º da Lei 8.666/93 e 18, inciso XV da Lei 8.987/95, sendo este último 

referente apenas às concessões patrocinadas.  

 

 O artigo 8º prevê garantias para as obrigações pecuniárias contraídas pelo parceiro 

público, dentre elas a vinculação de receitas, presente no artigo 167, inciso IV da 

Constituição, e a contratação de seguro-garantia. Cumpre citar ainda a garantia prestada por 

fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade, que, no campo das PPPs, é 

chamado de Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FEP). 

 



 

 

 

 O aludido fundo está disciplinado nos artigos 16 a 22 da Lei 11.079/2004 e tem a 

finalidade expressa de prestar garantia de pagamento das obrigações pecuniárias assumidas 

pelos parceiros públicos federais, sendo certo que tal disposição se aplica às demais unidades 

federativas pelo Princípio da Simetria. O limite do fundo é de R$ 6.000.000.000,00, com 

participação da União, autarquias e fundações públicas.  

 

 O FEP deve ser criado, administrado e representado tanto judicial quanto 

extrajudicialmente por instituição financeira controlada direta ou indiretamente pelo Poder 

Público, com natureza privada e patrimônio, direitos e obrigações próprios, separados dos 

cotistas. A União, vale destacar, integralizou as cotas, em ações, autorizada pelo Decreto nº 

4.411/2005.  

 

 O artigo 18, parágrafos 4º e 5º dispõe acerca do acionamento da garantia pelo parceiro 

privado para quitação dos débitos do parceiro publico e sub-rogação nos respectivos direitos, 

que pode se dar da seguinte forma: em 45 dias para créditos decorrentes de títulos aceitos e 90 

dias para os ainda não aceitos, contados do respectivo vencimento. Edmir Netto de Araújo
21

 

faz uma ressalva no sentido de que essa previsão pode ter efeitos negativos considerando que 

a possibilidade de se utilizar a arbitragem, uma vez que a inovação do artigo 18 não atingiria 

as concessões já contratadas, o que poderia causar um tratamento não isonômico aos 

contratados pela Administração.  

 

1.16. Concessão comum vs. Parceria Público-Privada 

 Vistas as características principais tanto da concessão comum quanto das modalidades 

de parceiras público-privadas, faz-se necessária a diferenciação entre as duas formas de 

contratações.  

 

 No caso de concessão comum, a remuneração do particular consiste nas receitas 

advindas da utilização do serviço por seus usuários. É o que acontece, por exemplo, na 

concessão de rodovias, mediante o pagamento de pedágio, ou no saneamento básico, mediante 

o pagamento de tarifas. Já no caso de PPP, a remuneração do particular advém da receita 
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obtida com a exploração do serviço e da recebida do poder público, na concessão patrocinada, 

ou apenas dos pagamentos feitos pelo poder público, na concessão administrativa.  

 

 Outra diferença importante é que, nos contratos de PPP, o poder público divide com o 

particular os ganhos obtidos com a redução do risco de crédito de seus financiamentos.  

 

 Além disso, uma das maiores distinções envolvendo os dois institutos reside na 

questão da repartição dos riscos. Enquanto as leis de PPP preveem essa possibilidade 

expressamente, as leis de concessão não o preveem da mesma maneira, o que levou à 

formação de entendimentos no sentido de que, na concessão comum, apenas os riscos 

extraordinários (previstos no artigo 65, da Lei Federal 8.666/93), tais como mudanças de leis 

e atos tomados pelo poder público, poderiam ser compartilhados. Essa posição é embasada no 

fato de o conceito legal de concessão de serviços públicos mencionar que a delegação é feita 

“por conta e risco” do concessionário.  

ESTUDO DE CASOS: ANÁLISE DE TRÊS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  

 

 Neste último capítulo, após o estudo doutrinário, jurisprudencial e legal dos temas 

essenciais para a compreensão do contrato de parceria público privada, quais sejam, serviços 

públicos e contratos de concessão, além, é claro, do estudo do próprio contrato de parceria 

público-privada, serão analisadas três parcerias que tiveram grande destaque tanto no meio 

jurídico quanto na mídia, duas na modalidade de concessão administrativa, sendo uma 

celebrada pelo Estado de Minas Gerais e outra pelo Município do Rio de Janeiro, e uma na 

modalidade de concessão patrocinada, também firmada pelo Município do Rio de Janeiro.   

 

 A primeira delas, cujo poder concedente é o Estado de Minas Gerais, é destinada à 

construção e gerenciamento do Complexo Penitenciário Público Privado de Ribeirão das 

Neves. A segunda é a do Porto Maravilha da cidade do Rio de Janeiro, destinada, por sua vez, 

à criação de infraestrutura nas áreas central e portuária. A última, também parte do projeto do 

Porto Maravilha, é a do VLT carioca, com o objetivo de construir os trens e prestar o serviço 

de transporte de passageiros.  

 

1.17. O Complexo Penitenciário Público Privado de Ribeirão das Neves 



 

 

 

1.17.1. Considerações iniciais 

 De início, vale destacar que parcerias público-privadas de presídios são extremamente 

polêmicas e também raras no Brasil. Não obstante estados como Goiás, Ceará, São Paulo e 

Alagoas tenham demonstrado interesse em possuir presídios nesses moldes, através do 

lançamento de documentos de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) de projetos, 

até hoje o único complexo carcerário gerido pela iniciativa privada com remuneração do 

governo em operação é o Complexo Penitenciário Público Privado de Ribeirão das Neves, 

localizado na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).  

 

 Conforme mencionado no capítulo referente às características da parceria público-

privada, este contrato se apresenta como alternativa viável para a falta de recursos públicos na 

prestação de certos serviços. No caso das prisões, a PPP seria mais do que uma alternativa, 

uma “salvação”, tendo em vista a situação lastimável em que se encontram as prisões públicas 

brasileiras.  

 

 Ocorre que o gerenciamento de uma prisão pela iniciativa privada, embora tenha 

inegáveis vantagens, também apresenta desvantagens, além de envolver determinadas 

questões sociais que merecem ser levadas em consideração.  

 

1.17.2. Características do contrato do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves 

 O próprio contrato em destaque define-se como sendo:   

 

Contrato de concessão administrativa para construção e gestão de complexo penal na região 

metropolitana de Belo Horizonte, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio 

da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, com a interveniência da Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Econômico e Gestores Prisionais Associados S/A – GPA.  

 

 As partes do aludido contrato são, portanto, o Estado de Minas Gerais, como parceiro 

público ou poder concedente, e a empresa Gestores Prisionais Associados S/A (GPA) como 

parceiro privado ou concessionária, como denomina o instrumento contratual. 

 

 No preâmbulo, destacam-se algumas informações importantes. A primeira delas é a 

menção à licitação prévia à formação do contrato, qual seja, o Processo Licitatório nº 



 

 

 

020/2008, que, atendendo às leis que regem a PPP, foi realizado na modalidade concorrência, 

que, por sua vez, no caso, foi a Concorrência Internacional nº 01/2008.  

 

 Outra informação importante constante do preâmbulo é a duração do contrato: 27 

(vinte e sete) anos contados da assinatura do documento, que se deu em 16 de junho de 2009. 

Segundo a cláusula 6 do instrumento contratual, tal prazo pode ser prorrogado, respeitados os 

limites estabelecidos na legislação, desde que tal prorrogação esteja de acordo com o interesse 

público. Vale lembrar que, de acordo com o art. 2º, parágrafo 4º , II, da Lei nº 11.079/2004, o 

prazo de vigência mínimo de um contrato de PPP é de 5 (cinco) anos, sendo o prazo máximo 

de 35 (trinta e cinco) anos.    

 

 Ainda do preâmbulo extrai-se que a concessionária é, em respeito à legislação, uma 

Sociedade de Propósito Específico (SPE), constituída pelo adjudicatário (licitante vencedor) 

da licitação, em conformidade com o ato da Comissão Especial de Licitação. No anexo, 

inclusive, está disponível o estatuto social da concessionária, que tem a forma de sociedade 

anônima. Vale lembrar que, conforme explicado anteriormente, a SPE é criada 

exclusivamente para executar o objeto do contrato de PPP, no caso, implantar e gerir o 

complexo penitenciário.  

 

 Já no corpo do contrato, consta o Sistema de Mensuração de Desempenho e 

Disponibilidade, que é nada mais que um conjunto de 380 medidores (indicadores, 

parâmetros) utilizados para medir o desempenho operacional da concessionária, servindo de 

base de cálculo para o pagamento da contraprestação pecuniária mensal por parte do poder 

concedente.  

 

 Esse Sistema se justifica pela necessidade de garantir a adequada qualidade das 

atividades e serviços prestados pela concessionária, satisfazendo as condições de 

regularidade, eficiência, segurança e atualidade previstas no contrato e na legislação. Verifica-

se, nesse ponto, a supremacia da Administração Pública sobre o parceiro privado, princípio 

aplicável a todos os contratos administrativos.  

 

 Nesse sentido, o contrato prevê inclusive que o poder concedente pode aplicar 

penalidades à concessionária em razão de eventual desempenho abaixo dos parâmetros 

mínimos estabelecidos no aludido Sistema.  



 

 

 

 

 Além disso, os indicadores de desempenho podem ser revistos e modificados com o 

decurso do tempo, a fim de estarem sempre em consonância com o interesse público. 

Conforme cláusula 16.1.1, o poder concedente pode até rever unilateralmente o conteúdo do 

Sistema de Mensuração de Desempenho, restando demonstrada, mais uma vez, a supremacia 

da Administração Pública em relação ao particular nos contratos administrativos.   

 

 A cláusula 7 tem como tema a transferência da concessão administrativa. Conforme 

visto no capítulo atinente à concessão,  a transferência da concessão é a substituição da pessoa 

do concessionário, que passa a ser outra que não aquela com quem a administração celebrou o 

contrato de início. A cláusula em análise deixa claro que é necessária a anuência do poder 

concedente e, caso essa não exista e a transferência seja realizada da mesma forma, implicará 

a caducidade do contrato.  

 

 Interessante destacar a cláusula 10, que trata da transferência do controle acionário da 

empresa concessionária. Como se sabe, a transferência das ações de uma sociedade apenas 

modifica os sócios, mas a pessoa jurídica permanece a mesma, não se confundindo, portanto, 

com o instituto da transferência da concessão. Contudo, o Estado de Minas Gerais, na 

condição de poder concedente, entendeu por bem controlar também a transferência das ações 

da concessionária, prevendo que a transferência do controle societário necessita de prévia 

anuência, sob pena de caducidade.  

 

 Quanto à concessionária, já foi visto no preâmbulo que precisa ter como finalidade 

exclusiva a execução do objeto da PPP. A cláusula 8, além dessa informação, trata também do 

capital social da concessionária, que deve ser de 60 milhões de reais subscritos na data da 

assinatura do contrato, sendo certo que são necessários apenas 10% integralizados, ou seja, 6 

milhões de reais.  

 

 Ainda sobre valores, tem-se o valor estimado do contrato, que é de dois bilhões, cento 

e onze milhões, e quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta reais, consoante 

cláusula 12. Lembrando que a Lei nº 11.079/2004, em seu artigo 2º, parágrafo 4º, I, estipula 

que os contratos de PPP devem ter valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).  

 



 

 

 

 Nesta mesma cláusula há uma informação interessante, qual seja, o valor da “vaga dia 

disponibilizada e ocupada em regime fechado”, que é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Isso 

significa que um preso rende à concessionária setenta e cinco reais por dia, fato que repercute 

no meio jurídico e sociológico, o que será abordado mais a frente.  

 

 A concessionária tem o direito de receber a contraprestação pecuniária mensal do 

poder concedente, ainda que este tenha que reduzir despesas para se manter adimplente face a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101 de 2000), como determina a cláusula 14.6, o que 

garante que a concessionária continuará tendo recursos para executar o  serviço, respeitando o 

princípio da continuidade do serviço público.  

 

 No que se refere às obrigações do poder concedente, interessante destacar que o 

transporte de apenados para o Complexo e dele para outra unidade prisional, bem como a 

segurança externa, o que inclui a muralha e as adjacências, são de inteira responsabilidade do 

concedente. Isso implica dizer que a concessionária se obriga apenas a manter a segurança 

dentro do Complexo e de suas unidades prisionais (prédios) integrantes.  

 

1.17.3. A controvérsia: o direito de punir como função indelegável do Estado  

 Para muitos juristas, a privatização da execução penal, como ocorre na celebração de 

uma PPP para a construção e gerenciamento de uma unidade prisional,  não representa uma 

alternativa adequada ao caos do sistema prisional brasileiro. Pelo contrário, para aqueles que 

acreditam que a persecução penal não termina com o julgamento do acusado pelo Judiciário, 

mas com o efetivo término da execução da pena no sistema penitenciário, a privatização de 

um presídio seria inviável do ponto de vista jurídico, por estar em desacordo com as normas 

constitucionais, penais e processuais penais, como se analisará a seguir.  

 

 Isso porque o direito/dever de punir pertence exclusivamente ao Estado, e nessa ótica, 

assim como a persecução penal, a execução da pena, ambas na condição de serviços 

jurisdicionais do Estado, são essencialmente funções típicas deste, e portanto, indelegáveis 

aos particulares. Nas palavras de Diogenes Gasparini,  



 

 

 

Também não pode ser objeto de concessão os serviços que alguns autores chamam de serviços de 

estado, como são os serviços de polícia administrativa ou poder de polícia, os de segurança 

pública e os de segurança nacional. 
22

 

O princípio do juiz natural, conceituado no art. 5º, XXXVII e LIII da Constituição da 

República, seria outro obstáculo à privatização de prisões, uma vez que, segundo tal princípio, 

ninguém será punido nem terá executada sua pena, senão por órgão do Estado, o que 

corrobora para o entendimento de que a execução da pena é prerrogativa exclusiva e 

indelegável do Estado.  

 

É de se salientar que a única exceção prevista no ordenamento jurídico em que o 

direito de punir pode ser atribuído a outrem que não o Estado, está no art. 57 do Estatuto do 

Índio (Lei nº 6.001/1973), que diz que será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de 

sanções disciplinares contra seus membros, desde que não revistam caráter cruel, sendo 

proibida a pena de morte. 

 Nesse contexto, o Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves seria 

inconstitucional, por ignorar princípios fundamentais como os da legalidade e da 

individualização da pena, previstos respectivamente no art. 5º, II e XLVI, da Constituição, 

além do princípio da dignidade da pessoa humana.   

 

1.17.4. Os problemas sociais envolvidos   

 Inúmeros profissionais, como ativistas dos direitos humanos, juristas, estudiosos do 

ramo da sociologia e psicologia, criticam o fato de prisões serem gerenciadas por particulares. 

  

 Dentre os fundamentos dessa crítica, está o que alguns chamam de “mercantilização 

do preso”, que seria o fato do preso se tornar uma “mercadoria” e as prisões novos 

“negócios”. Isso porque a empresa particular que gerencia a instituição prisional tem 

interesses econômicos e visa ao lucro, diferentemente da Administração Pública que, ao 

menos teoricamente, atua em prol única e exclusivamente do interesse público.  

 

 Como visto na análise das cláusulas contratuais da PPP do Complexo Penitenciário de 

Ribeirão das Neves, um apenado rende à concessionária R$ 75,00 por dia. De acordo com 
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estudiosos, esse “lucro” advindo do preso geraria o interesse das empresas privadas de que 

houvesse cada vez mais presos, a fim de que seu lucro aumentasse proporcionalmente.  

 

 Curioso destacar que no instrumento contratual do Complexo em voga, dentre as 

obrigações do poder concedente, está a de garantir que pelo menos 90% das vagas estejam 

ocupadas. A ideia é manter o lucro da empresa conforme acordado, sendo certo que tal cota 

mínima deve ser cumprida mesmo que daqui a uns anos o país diminua o número de prisões.  

 

 Hodiernamente, o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. A 

preocupação dos especialistas é que, no contexto das privatizações de prisões, esse número 

cresça ainda mais.  

  

 Temem ainda que, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, os presídios 

privados, com o passar do tempo, passem a ter condições ainda piores que as dos públicos, em 

decorrência do corte de gastos inerentes à iniciativa privada, cuja lógica principal é a de gastar 

menos para ganhar mais.   

 

 Além disso, a lei que rege o trabalho dos presos é a Lei de Execuções Penais, e não a 

CLT. Assim, os presos não tem a garantia de trabalhar por um salário mínimo, podendo 

ganhar menos, o que aumenta ainda mais o lucro da concessionária.  

 

 No Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves, mais especificamente, restou 

comprovado que, apesar da ótima infraestrutura, que poderia acolher presos de maior 

periculosidade, a fim de melhor ressocializá-los, se recebe apenas presos de perfil mais 

pacífico.  

 

 Por fim, no contexto da PPP em voga, ocorre também a privatização da assistência 

jurídica. Em outras palavras, a empresa que administra a prisão contrata advogados para 

defenderem os presos que lá estão. Ocorre que o interesse do preso e da empresa são 

divergentes, sendo certo que aquele pretende obter a liberdade e esta pretende mantê-lo 

encarcerado, pois quanto maior o número de presos maior o lucro. Sendo assim, é 

completamente incoerente e injusto o advogado da empresa defender o preso contra sua 

empregadora.  

   



 

 

 

1.17.5. Os resultados  

 

 Os trabalhos com os presos foram iniciados em janeiro de 2013, após o término da 

construção das unidades penitenciárias que constituem o Complexo.  

  Até o momento, a experiência da parceria público-privada de Ribeirão das Neves tem 

se mostrado positiva, a não ser pela fuga de dois detentos, uma ocorrida em dezembro de 

2013 e outra em fevereiro de 2015. Ambas as fugas fizeram com que o poder concedente 

cortasse o repasse de verbas à concessionária, o que significa que o contrato celebrado está 

sendo cumprido no que tange ao Sistema de Mensuração de Desempenho, já estudado.  

 

 Por outro lado, as controvérsias constitucionais acerca do contrato e os problemas 

sociais presentes no fato de uma empresa privada prestar um serviço essencialmente público, 

o de gerenciar uma unidade prisional, abalam a credibilidade do contrato em voga, colocando 

em xeque a eficácia dessa parceria, que talvez não seja opção mais adequada para o projeto de 

um complexo penitenciário.  

  

1.18. O Porto Maravilha 

1.18.1. Considerações iniciais 

 Primeiramente, é essencial entender o projeto Porto Maravilha, que é constituído por 

duas etapas distintas, sendo certo que apenas a segunda envolve uma parceria público privada, 

cujo estudo se fará a seguir. 

  

 Iniciada em junho de 2009, a primeira etapa, totalmente financiada com recursos 

públicos, totalizando R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões) desembolsados pela 

Prefeitura e pelo Ministério do Turismo, destinou-se à requalificação urbana do bairro da 

Gamboa e do Morro da Conceição, com o escopo de atrair empresas e realizar 

empreendimentos culturais e turísticos na região.  

 

 A segunda fase do projeto, a seu turno, trata do contrato de concessão administrativa 

que representa o primeiro programa de PPP da cidade do Rio de Janeiro (e atualmente o maior 

do Brasil) e tem por objeto a revitalização, operação e manutenção da Zona Portuária do Rio. 



 

 

 

1.18.2. Legislação estadual e municipal aplicável 

 Conforme já abordado neste trabalho, no tópico 3.2.1, ao qual se remete o leitor, as 

normas referentes à Parceria Público-Privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e do 

Município do Rio de janeiro são a Lei nº 5.068/2007, que instituiu o Programa Estadual de 

Parcerias Público-Privadas (PROPAR), a Lei nº 6.089/2011, que criou o Fundo Fluminense 

de Parcerias (FFP), e a Lei Complementar Municipal nº 105/2009, por meio da qual se 

instituiu o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PROPAR-RIO).  

 

 Tal programa municipal é destinado ao fomento e implementação das PPPs no 

Município do Rio de Janeiro como forma de viabilização de projetos públicos do interesse da 

população. 

 

 A competência dos municípios para a prestação de serviços públicos contempla todos 

os serviços de interesse local, com exceção daqueles de competência da União e dos Estados, 

como, respectiva e exemplificativamente, os serviços de telecomunicações e a distribuição de 

gás canalizado. A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro (artigo 30, inciso VI) e a Lei 

Municipal de PPP (artigo 4º) citam inúmeros serviços como de competência do Município, 

dentre eles os de transportes públicos, portos e aeroportos, esporte e saneamento básico.  

 

 Os setores de competência do Município são inicialmente considerados para projetos 

de PPP. Em janeiro de 2013, o Município do Rio de Janeiro tinha contratos de PPP firmados 

nas áreas de urbanização e meio ambiente (PPP do Porto Maravilha) e esporte, lazer e turismo 

(PPP do Parque Olímpico). Encontrava-se em processo de licitação uma PPP para a 

Concessão Patrocinada de um sistema de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) na Região 

Central e Portuária do Município.  

 

1.18.3. Características do contrato do Porto Maravilha 

 Cuida-se de contrato de parceria público privada, na modalidade concessão 

administrativa, firmado entre a Concessionária Porto Novo S/A, um consórcio formado pelas 

construtoras OAS, Norberto Odebrecht Brasil e Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, e a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP, 



 

 

 

empresa criada e controlada pela Prefeitura para coordenar o processo de implantação do 

Porto Maravilha, representando, portanto, o poder concedente, tudo nos termos da seção 5.3.  

 

 Quanto ao prazo de vigência do contrato, este é de 15 anos, podendo ser prorrogado 

enquanto a Operação Urbana Consorciada – OUC estiver vigente, isto é, por no máximo 30 

anos contados da publicação da Lei Complementar nº 101/2009, observando-se a performance 

da Concessionária e a conveniência administrativa de manter a contratação. 

 

 O valor global do contrato é de R$ 7.609.000.000,00 (sete bilhões e seiscentos e nove 

milhões de reais), sendo certo que e a contraprestação pública é a única fonte de receita da 

Concessionária. Para o pagamento da mesma será considerada a disponibilidade de recursos 

no Fundo de Investimento Imobiliário da Operação Urbana da Região Portuária do Rio de 

Janeiro (FII).  

 

 Conforme a legislação federal, estadual e municipal, foi determinado que o pagamento 

das contraprestações públicas seria vinculado à performance da Concessionária e à qualidade 

dos serviços prestados e das obras executadas, através de avaliações mensais pelo Poder 

Concedente. Caso a nota de desempenho da Concessionária (cuja variação é de 0 a 100) seja 

inferior a 80, poderá haver abatimentos ou retenções no valor da contraprestação pública. 

 

 No que diz respeito ao procedimento licitatório para a escolha da concessionária, este 

foi promovido pela CDURP na modalidade concorrência do tipo “técnica e preço”, de forma a 

selecionar a proposta mais vantajosa entre aquelas apresentadas pelos licitantes. O processo 

licitatório foi dividido em duas etapas de julgamento, sendo a primeira relativa à análise dos 

Documentos de Habilitação, e a segunda relativa à análise da Proposta Técnica (com peso de 

60% na nota global da licitante) e da Proposta Econômica (com peso de 40%) de cada uma 

das licitantes habilitadas na fase anterior. 

 

 Para o gerenciamento, supervisão e fiscalização do contrato de concessão optou-se 

pela contratação de serviços técnicos especializados a serem realizados pelo consórcio 

ECOPLAN-JHP, contratado através de licitação pelo valor de R$ 20.030.702,30 (vinte 

milhões, trinta mil, setecentos e dois reais e trinta centavos), com a responsabilidade de aferir 

os prazos, a qualidade e a conformidade dos serviços prestados e das obras executadas pela 

Concessionária. 



 

 

 

1.18.4. Os resultados 

  Levando em consideração que o contrato de parceria para a construção do Porto 

Maravilha foi assinado em 26 de novembro de 2010 e que até o momento dois museus já 

foram inaugurados, o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio (MAR), a perimetral já 

foi derrubada para a criação de uma nova via expressa, e que o VLT está sendo 

implementado, como se verá adiante, o andamento do projeto está indo consideravelmente 

bem.  

 

 Há algumas obras que ainda estão atrasadas, porém não parece ser por um problema 

advindo do contrato de parceria, mas sim pelo contexto que a cidade do Rio de Janeiro está 

vivendo, com a aproximação dos Jogos Olímpicos do corrente ano. Isso porque a zona 

portuária estava incluída no projeto da Cidade Olímpica - o “Porto Olímpico” -, sendo certo 

que iria abrigar algumas Vilas Olímpicas que depois seriam reformadas para a venda para 

particulares. Porém, esse projeto foi transferido para a zona oeste da cidade e o “Porto 

Olímpico” foi esquecido.  

 

 Assim, nos quase cinco anos do programa Porto Maravilha, houve uma grande 

dificuldade para atrair empreendimentos para a região, principalmente em função do 

"momento de retração do mercado". Além disso, muitos investidores aguardam a conclusão 

das obras para que tenham certeza de que vale a pena investir na região.  

 

1.19. O VLT Carioca 

 Parte do projeto Porto Maravilha, mais especificamente no que tange à reestruturação 

e mobilidade urbana da cidade, o VLT (Veículos Leves sobre Trilhos) está sendo construído e 

será operado também através de uma parceria público privada, com prazo de 25 (vinte e 

cinco) anos, podendo ser prorrogado.  

 

 As partes contratantes são o Município do Rio de Janeiro, como poder concedente, e, 

como parceiro público, a Concessionária do VLT Carioca S/A, sociedade empresária de 

propósito específico constituída nos conformes da legislação brasileira acerca das parcerias 

público privadas. O valor do contrato, como estipulado na cláusula 26, é de um bilhão, 



 

 

 

seiscentos e um milhões, oitocentos e setenta e sete mil, cento e vinte e um reais e sessenta e 

um centavos.  

 

 O objeto do contrato, nos termos da cláusula 2.1, é “(...) a concessão patrocinada para 

a prestação dos serviços, incluindo a realização de obras e fornecimentos da rede prioritária, 

visando à implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos – 

VLT na região portuária e central do Rio de Janeiro (...)”.  

 

 Diferentemente dos contratos supra analisados, a contratação do VLT se deu em 

regime de parceria público privada na modalidade concessão patrocinada. Isso implica dizer 

que a contraprestação pela execução dos serviços é “dividida” entre o poder concedente e os 

destinatários do serviço. Assim, a concessionária cobra uma tarifa dos usuários pela prestação 

do serviço.  

 

 Tanto é que, dentre os princípios aplicáveis ao contrato, sendo sua observação pela 

concessionária um dos índices de desempenho previstos, está o da modicidade das tarifas. De 

acordo com a cláusula 2.4.6, “a modicidade será caracterizada pela definição da Tarifa pelo 

Poder Público, compatíveis com a capacidade de pagamento dos Usuários”.   

 

 Dessa forma, a contraprestação do poder concedente tem por objetivo complementar a 

receita tarifária obtida pela concessionária. Além da contraprestação pecuniária do concedente 

e da receita tarifária, a concessionária tem mais duas fontes de receitas previstas no contrato: 

as receitas alternativas e receitas financeiras.   

 

 Consoante cláusula 52, as receitas alternativas poderão ser exploradas pela 

concessionária, desde que não comprometa o serviço a ser prestado. Como exemplo desse tipo 

de receita, pode-se citar a publicidade nas estações ou paradas.  

 

  Assim como ocorre nos outros contratos analisados, na concessão patrocinada do 

VLT também há controle por parte do poder concedente do desempenho da concessionária, o 

que influi tanto na contraprestação pecuniária quanto no valor da tarifa cobrada do usuário.  

 



 

 

 

 Finalmente, seguindo o facultado pelo artigo 11, III, da Lei 11.079/2004, o contrato, 

na cláusula 57, prevê a resolução amigável de disputas em caso de divergências entre as 

partes de questões oriundas da parceria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

 De todo o exposto, é de se concluir que as parcerias público-privadas, na condição de 

nova forma de provisão de infraestrutura e serviços públicos, são sim alternativas viáveis aos 

problemas intrínsecos à concessão comum de serviço público, que afastavam o investidor 

privado. No entanto, não são soluções absolutas, capazes de substituir completamente o 

modelo antigo, sendo certo que o Estado deve identificar a modalidade mais adequada para 

cada tipo de projeto, de forma a melhor atender aos interesses da sociedade e à legislação.  

 

 É o que demonstra a experiência do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves. 

Sob a ótica administrativa e econômica, tal parceria obteve êxito, porém é de 

constitucionalidade duvidosa. Ademais, existem problemas sociais intrínsecos ao serviço 

público objeto desse contrato, qual seja, o gerenciamento de uma unidade prisional, que estão 

muito além da eficiência do contrato em si.  

  

 Através da análise dessa parceria específica, pode-se verificar que de fato o instituto 

da parceria público-privada não deve ser usada em qualquer caso e para prestar qualquer 

serviço público. No caso da penitenciária, o melhor teria sido a própria Administração Pública 

prestar o serviço, e não delegar ao particular, seja sob a forma de concessão, seja sob a forma 

de parceria, pois isto, conforme constatado, pode agravar ainda mais a situação precária do 

apenado e do sistema prisional como um todo.    

 

 Por conseguinte, confirmou-se o que foi dito no início deste trabalho, que a parceria 

público-privada não se mostra adequada para todos os projetos indiscriminadamente, uma vez 

que o êxito da mesma depende do objeto e das características do projeto a ser desenvolvido.  

 

 Diferentemente do que ocorreu com o Porto Maravilha e o VLT, nos quais a 

experiência da parceria tem se mostrado positiva, ainda que as obras de infraestrutura estejam 

em atraso.  

 

 É importante lembrar que, por ser um modelo recentemente implantado no Brasil, o 

número de contratos de parcerias público-privadas ainda é bastante limitado, e aqueles que já 

foram firmados, como os abordados por este trabalho, ainda estão nos primeiros anos de 



 

 

 

vigência. Assim, ainda não foi possível verificar resultados mais concretos, tendo sido 

analisados, além, é claro, dos instrumentos contratuais em si, os resultados parciais.   

 

  Em conclusão, da interação entre os setores público e privado derivam diversos 

benefícios como o aumento da qualidade e eficiência nos serviços prestados, maior 

transparência dos gastos públicos e redução da pressão orçamentária. Por conseguinte, 

verifica-se a tendência de o instituto da parceria público-privada assumir uma importância 

cada vez maior, tanto para o crescimento do país, quanto para o bem-estar da sociedade, por 

incentivar a viabilização de serviços públicos essenciais e a implantação de melhor 

infraestrutura nas cidades.  
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