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RESUMO 

 

 

SOARES, Lúcia Carminda Santos de Moura. Parcerias Público-Privadas. 2014. 46 f. 

Projeto Pós-Graduação Gestão Pública e Controle Externo – Escola de Contas e Gestão, 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Niterói, 2014. 

 

 

Para cumprir as previsões constitucionais, prestar serviços públicos com qualidade, e 

estimular o desenvolvimento econômico do país, a Administração Pública deve 

comprometer parte relevante da sua receita. Crises fiscais, restrições orçamentárias e o 

esgotamento da capacidade de endividamento levam o Estado a buscar recursos 

privados para assegurar a implementação de projetos de infraestrutura. Entretanto, 

muitos desses projetos não são autofinanciáveis e não garantem a obtenção de lucro. 

Além disso, os modelos de contratos de concessão privilegiam a segurança da 

Administração Pública. Neste cenário, a Lei Federal nº 11.079/2004, que trata de 

normas gerais para a licitação e contratação de parceria público-privada, é editada e 

busca criar um ambiente jurídico estável, capaz de atrair o investimento privado através 

da mitigação de riscos inerentes ao princípio da supremacia do interesse público. Ao 

contrário dos sistemas convencionais de garantias aplicáveis aos contratos 

administrativos em geral, que se preocupam exclusivamente em proteger a 

Administração Pública, a Lei das PPPs consagra modalidades de garantias que 

conferem maior segurança ao parceiro privado nestes contratos de longa duração. 

Introduz duas novas formas de concessão – a concessão patrocinada e a concessão 

administrativa, nas quais o parceiro privado arca com as despesas para a realização do 

objeto contratado, que deve compreender a implementação ou gestão, total ou parcial, 

de obras, serviços ou atividades de interesse público. Nestes contratos, o parceiro 

privado assume a responsabilidade pelo financiamento, investimento e exploração do 

serviço, por tempo que não poderá ser menor que 5 (cinco) ou maior do que 35 (trinta e 

cinco) anos, e cujo valor não poderá ser menor do que R$ 20 milhões. Este trabalho 

aborda as características gerais do instituto das Parcerias Público-Privadas, e as que 

procuram fortalecer a segurança jurídica dos contratos celebrados pelo Estado e 

parceiros privados.  

 

 

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

administrativa.  
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INTRODUÇÃO 

 O Estado não possui recursos suficientes para realizar os elevados investimentos 

em infraestrutura que são necessários para garantir o crescimento do país e o 

desenvolvimento social.  Reconhece sua incapacidade de prover serviços com eficiência 

e qualidade, e que precisa do ingresso do setor privado nesta empreitada, tanto pela sua 

expertise, quanto pelos recursos financeiros advindos deste setor. 

 Verifica-se, porém, um desinteresse do setor privado em atividades que não são 

autofinanciáveis e que não ofereçam garantia de lucro. Garcia atribui esse desinteresse à 

inegável inadequação dos formatos jurídicos existentes antes da Lei Federal nº 

11.079/2004 – que instituiu as PPPs –, para a partilha de riscos. E acrescenta: “Note-se 

que os contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, bem como pela Lei de Concessão, não há 

sequer a definição de risco” (GARCIA, 2007, p. 263), e complementa: 

E a importância do risco é fundamental, pois quanto maior o risco, maior o preço, e 

essa é uma lógia econômica que se pretende reverter – diminuindo os riscos é que 

efetivamente pode se reduzir o preço que se paga por uma obra, por uma gestão de 

infraestrutura.  

 Some-se, ainda, como fator que aumenta o desinteresse do setor privado, o 

histórico de inadimplementos do setor público, e o regime de pagamento de dívidas 

públicas pelo sistema de precatórios, que faz com que a Administração Pública goze de 

pouquíssima credibilidade.  

 Em face da carência de investimentos públicos em infraestrutura, o Estado 

necessita, então, implementar um conjunto de ações, visando aumentar a participação do 

capital privado na prestação de serviços públicos com eficiência e qualidade.  

 Para estimular o ingresso destes recursos privados, é indispensável a criação de 

um ambiente jurídico que atraia o investimento da iniciativa privada, através da 

mitigação dos riscos inerentes ao princípio da supremacia do interesse público, 

conforme afima Zymler (2012, p.18), que destaca a importância de um marco 

regulatório bem formulado e estável: 

Para que as parcerias sejam bem-sucedidas, devem ser elaboradas regras claras 

precisas, estáveis e que sejam jurídica e politicamente sustentáveis. Só assim será 

possível garantir a prestação de um serviço público adequado simultaneamente ao 

retorno financeiro dos capitais privados atraídos por meio dessas parcerias. 
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 Assim, neste contexto, as Parcerias Público-Privadas surgem como um relevante 

instrumento para a realização de determinadas obrigações estatais, não cumpridas 

devido à escassez de recursos públicos, mediante a atração do capital privado.  

 O projeto de Lei das Parcerias Público-Privadas foi acompanhado, à época, com 

interesse pela mídia principalmente devido à expectativa de aprovação de um normativo 

legal abrangente que instituísse um eficiente modelo de parceria, que suprisse a carência 

de empreendimentos essenciais ao desenvolvimento nacional, mediante a seleção de 

parceiros privados capazes de oferecer serviços públicos de qualidade. 

 Para isso, ao contrário dos sistemas convencionais de garantias aplicáveis aos 

contratos administrativos em geral, que se preocupam exclusivamente em proteger a 

Administração Pública contra riscos de inadimplemento do parceiro privado, o 

legislador, ao redigir a Lei Federal nº 11.079/2004, procurou consagrar modalidades de 

garantias ao parceiro privado que fortalecessem a segurança jurídica destes contratos, 

especialmente quando introduz a previsão de criação do Fundo Garantidor.  

 A Lei Federal nº 11.079, instituiu normas gerais para licitação e contratação de 

parceria público-privada da Administração Pública, no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, e trata, no Capítulo VI, de disposições aplicáveis 

exclusivamente à União. Os Estados, Distrito Federal e Municípios podem editar suas 

próprias leis sobre Parceria Público-Privada, desde que não sejam antagônicas às regras 

da lei geral federal.  

 Inseridas no ordenamento jurídico pela Lei Federal nº 11.079, as Parcerias 

Público-Privadas podem ser definidas como um tipo de contrato de concessão, nas 

modalidades patrocinada ou administrativa, celebrado entre a Administração Pública e a 

iniciativa privada, em que se estabelece vínculo de obrigação entre as partes, e a 

supremacia do interesse público sobre o particular é mitigado. 

 Estabelece-se, assim, um ambiente de igualdade, visando à implementação ou 

gestão, total ou parcial, de obras, serviços ou atividade de interesse público, em que o 

parceiro privado assume a responsabilidade pelo financiamento, investimento e 

exploração do serviço, pelo tempo determinado previamente em contrato, que não 

poderá ser menor que 5 (cinco), ou maior que 35 (trinta e cinco) anos, cujo valor 

empreendido não poderá ser menor do que R$ 20 milhões. 



10 

 

 Este trabalho pretende avaliar os dispositivos introduzidos pela Lei Federal nº 

11.079/2004, responsáveis por consagrar a segurança jurídica e econômica da relação 

estabelecida entre o ente público e privado na contratação de Parcerias Público-

Privadas, tecendo breve análise das caracteríticas gerais do instituto, enfatizando, 

especialmente, as garantias ao parceiro privado.  

 



11 

 

1  METODOLOGIA  

 Importa ressaltar que, em “Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração”, 

Vergara afirma que o pesquisador deve informar ao seu leitor a metodologia utilizada 

para a elaboração do trabalho, sua conceituação e justificativa à luz da investigação 

específica, e a forma como os dados foram coletados e tratados. 

 Sendo assim, utilizando a classificação proposta por Vergara (1998, p. 44), esta 

pesquisa quanto aos fins é descritiva e explicativa, e quanto aos meios de investigação é 

bibliográfica.  

 Esta pesquisa é descritiva e explicativa, pois descreve o processo em que foi 

desenvolvido o modelo brasileiro de Parcerias Público-Privadas, estabelecendo a 

correlação entre a promulgação da Lei Federal nº 11.079/2004, que inseriu o instituto de 

Parcerias Público-Privadas no ordenamento jurídico Brasileiro, e a eficiente 

consagração do princípio da segurança jurídica do parceiro privado, na relação 

contratual.  

 Quanto aos meios de investigação, esta pesquisa é bibliográfica, utilizando-se 

material existente na literatura sobre o objeto em estudo e as leis pertinentes, colhendo a 

opinião de diversos autores que se dedicaram ao estudo do tema. 

 Cumpre informar, ainda, que os dados foram coletados de forma qualitativa, 

consultando-se a literatura existente sobre Parcerias Público-Privadas em livros, artigos, 

dissertações, leis pertinentes, e sites governamentais e da sociedade civil. Os dados 

obtidos foram tratados utilizando-se o método da análise do conteúdo, em que as 

informações coletadas foram interligadas e organizadas de modo a subsidiar as 

conclusões apresentadas.  

 Dessa forma, para a construção da análise proposta, serão apresentados nos 

próximos capítulos, a conceituação do instituto de Parcerias Público-Privadas; breve 

contextualização do seu surgimento no ordenamento jurídico brasileiro; apresentação 

das características fundamentais da Lei Federal nº 11.079/2004; assim como das 

inovações inseridas, diversas às aplicadas nas concessões comuns e no regime de 

contratação pela lei de licitações, especialmente quanto ao estabelecimento de um 

ambiente de igualdade entre o parceiro público e privado.  
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 É imprescindível que o leitor ao analisar criticamente este trabalho, considere a 

complexidade do assunto estudado e tome ciência que a pretensão da autora com este 

estudo não é o de encerrar assunto tão vasto, mas oferecer uma compilação acerca das 

características das Parcerias Público-Privadas que possam servir de consulta para 

esclarecimento sobre o instituto, ou servir de estímulo para estudos mais aprofundados. 
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2 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO BRASIL 

 As Parcerias Público-Privadas – PPPs foram introduzidas no cenário nacional 

pela Lei Federal nº 11.079, em 30/12/2004. A referida lei instituiu normas gerais para 

licitação e contratação de concessão, nas modalidades patrocinadas ou administrativa, 

celebrados entre a Administração Pública e a iniciativa privada.  

 O objeto contratado mediante PPP deve compreender a implementação ou 

gestão, total ou parcial, de obras, serviços ou atividades de interesse público, no qual o 

parceiro privado assume a responsabilidade pelo financiamento, investimento e 

exploração do serviço, por tempo que não poderá ser menor que 5 ou maior do que 35 

anos, e cujo valor não poderá ser menor do que R$ 20 milhões.  

 Antes de adentrar a análise das particularidades das Parcerias Público-Privadas, 

iniciaremos breve contextualização do seu surgimento no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

 A partir da década de 1980, influenciado pelo fenômeno da globalização, inicia-

se o processo de reforma do Estado Brasileiro. As mudanças de ordem cultural, 

econômica, tecnológica, empresarial e política, provocadas pela globalização, obrigam o 

Estado a redescutir seu papel na economia nacional.  

 Frente à crescente demanda social por qualidade e eficiência nos serviços 

públicos, o Estado admite seu despreparo para a prestação destes serviços, e se defronta, 

como afirma Maria Sylvia Di Pietro (2012, p. 31), com pelo menos duas realidades: 

a. uma primeira realidade é a situação de crise, especialmente crise financeira; e isso 

leva a uma constatação: a Constituição Federal atribui competências ao poder público 

que ele não tem condições de cumprir a contento; faltam verbas nas áreas de saúde, 

educação, previdência social, moradia, transporte, segurança; isso para falar apenas 

nas atividades essenciais;  

b. a segunda realidade é a procura por soluções; é a busca de institutos novos, de 

medidas inovadoras, que permitam ao Estado lograr maior eficiência na prestação dos 
serviços que lhe estão afetos.  

 Diante da elevada dívida interna e a impossibilidade de aumentar ainda mais a 

carga tributária, tendo em vista que o contribuinte seria penalizado, o Brasil enfrenta 

dificuldades para concretização de suas obrigações estatais e cumprir o seu papel de 
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Estado Social-Democrático, garantindo os direitos sociais expressos no art. 6º da 

Constituição Federal aos seus cidadãos, como bem ilustra Motta (2011, p. 270/271): 

Foi comentado que a Administração pública brasileira, após a Lei Complementar 

101/00 – a Lei de Responsabilidade Fiscal – passou por uma verdadeira radiografia, 

na qual fica exposta a enorme massa do endividamento público. É sabido que, mesmo 

em uma perspectiva otimista, as esferas de governo não possuem condições de 

promover investimentos indispensáveis para recuperar, pelo menos em parte, sua 

infraestrutura, e necessitam recorrer à iniciativa privada. Registre-se, ademais, que o 

limite de tributação, como forma de incrementar a receita, revela-se intoleravelmente 

opressivo para os segmentos afetados da sociedade, situação agravada pela prática da 

vinculação de receitas públicas e despesas estabelecidas e inadiáveis, que nem sempre 
contemplam a manutenção da infraestrutura do serviço público.  

 Surge, então, “o instituto da privatização, considerado em seu sentido amplo, 

para designar todos os instrumentos de que o Estado se serve para reduzir o tamanho se 

seu aparelhamento administrativo” (DI PIETRO, 2012, p.31). 

 Neste contexto, foram criados mecanismos legais para a formação de parcerias 

público-privadas em sentido amplo, que possibilitassem a assunção de 

responsabilidades pública por particulares (SUNDFELD, 2011, p.21). 

 Sundfeld (2011, p.21) complementa, afirmando que a base legal dessas múltiplas 

parcerias não está na Lei das Parcerias Público-Privadas, mas na legislação que foi se 

organizando a partir da década de 1990, e enumera: a Lei de Concessões – Lei nº 

8.987/1995; a Lei de Portos – Lei nº 8.630/1993; e as leis sobre Organização Sociais 

(OS) – Lei Federal nº 9.637/1998, e sobre Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) – Lei Federal nº 9.790/1999, que envolvem a delegação de serviços 

sociais; e o Estatudo da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001, que regula operações 

urbanas consorciadas para implantação de empreendimentos urbanísticos.  

 No próximo tópico deste trabalho, serão abordadas as características e diferenças 

entre as concessões comuns, e as concessões administrativas e patrocinadas, 

introduzidas pela Lei Federal nº 11.079/2004, a Lei das Parcerias Público-Privadas. O 

que ora importa abordar é o que motivou a criação da referida lei, tendo em vista que já 

existiam vários dispositivos legais regulando os instrumentos pertinentes para a 

privatização do Estado, mediante a delegação de serviços públicos pelos institutos da 

autorização, permissão, concessão comum, e pela celebração de convênios, consórcios, 

termos de parceria e contratos de gestão.  
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 Impende destacar, que o instituto das Parcerias Público-Privadas foi gerado sob 

a influência da Administração Pública Gerencial, que além do enxugamento da máquina 

do Estado, propõe a correção de disfunções burocrática (modelo anterior), objetivando a 

diminuição dos custos e o aumento da qualidade dos serviços públicos, orientada pelos 

valores da economicidade, eficiência e eficácia. Além disso, propõe que a ação do 

governo deve ser proporcional e compatível com os esforços do contribuinte, que passa 

a ser reconhecido como cidadão-cliente (DI PIETRO, 2012, p. 33/34). 

 Dentro desta visão, o serviço público prestado pelo Estado, seja diretamente ou 

mediante delegação, deve retribuir o esforço fiscal empenhado pelo cidadão.  

 Por isso, fez-se necessária a criação de um instituto legal capaz de atrair recursos 

privados, mediante a seleção de parceiro privado com capacidade financeira para a 

execução do serviço público contratado com eficiência e qualidade, sem que houvesse, a 

princípio, endividamento do Estado, tampouco aumento da carga tributária.  

 Flávio Amaral Garcia (GARCIA, 2007, p. 265/266) elenca dois pontos centrais 

como definidores do objetivo da instituição de Parcerias Público-Privadas, pela Lei 

Federal nº 11.079/2004. Em primeiro lugar, ressalta a possibilidade de ocorrer o 

desenvolvimento de infraestrutura sem desembolso imediato de recursos públicos: 

Fundamentalmente, essas parcerias público-privadas têm por objetivo a busca de 

contratação mesmo sem recursos imediatamente disponíveis, ou seja, o Estado, não 

tem recursos caixa para investir e ao mesmo tempo com a sua capacidade de 

endividamento no limite, não tendo mais lastro para se endividar e para contrair 

dívidas, utilizaria a parceria público-privada para o desenvolvimento de uma infra-

estrutura sem o dispêndio, o desembolso de recursos públicos, pelo menos num 

primeiro momento.  

 Isso porque o objeto do contrato – implantação ou gestão de serviços públicos, 

com eventual execução de obras ou fornecimento de bens – será financiado pelo 

contratado que, posteriormente, quando o serviço for disponibilizado, receberá 

contraprestação pecuniária do Poder Público (art. 7 da Lei das PPPs).  

 Em segundo lugar, Garcia cita o sistema de garantias construído pela Lei Federal 

nº 11.079/2004. Através deste sistema, ao parcerio privado é garantido o pagamento 

daquilo que lhe é devido, mesmo no caso de inadimplemento do parceiro público.  
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 Esse aspecto, visto como grande vantagem pelo mercado, garante a atração e a 

consequente seleção de bons parceiros privados, que tenham conhecimento e 

experiência na execução do serviço que será objeto do termo de parceria.  

 O inadimplemento do Estado, como bem traduz Flávio Amaral Garcia 

(GARCIA, 2007, p. 264), chega, em algumas situações, a ser cultural, tornando a 

insegurança jurídica do parceiro privado muito elevada. Essa dinâmica, chamada pelo 

autor de “lógica perversa”, acaba acarretando um superfaturamento em determinadas 

obras e serviços, como forma de proteção do particular, encarecendo o erário e 

produzindo resultados maléficos para toda a sociedade.   

 Por envolverem vultosas quantias e ultrapassarem vários mandatos políticos, a 

previsão de garantias da Lei Federal nº 11.079/2004 ao cumprimento das obrigações dos 

parceiros nos contratos de PPP é o ponto crucial no fortalecimento da segurança jurídica 

destes contratos. A lei inova ao consagrar modalidades de garantias ao parceiro privado, 

ao contrário dos sistemas convencionais, comuns aos contratos administrativos em 

geral, exclusivamente vocacionados a acautelar a Administração Pública contra riscos 

de inadimplemento do contratante-particular (VERNALHA, 2008, p.2).  

2.1 – PPP: Conceito  

 A Lei Federal nº 11.079/2004, em seu artigo 2º, conceitua parceria público-

privada como contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 

administrativa, distinguindo-as, expressamente, das concessões comuns, no §3º do 

referido artigo. 

 Conforme a definição de José dos Santos Carvalho Pinto (2012, p. 424): 

Dentro dos objetivos da lei, pode o contrato de concessão especial sob o regime de 

parceria público-privada ser conceituado como o acordo firmado entre a 

Administração Pública e pessoa do setor privado com o objetivo de implantação ou 

gestão de serviços públicos, com eventual execução de obras ou fornecimento de 

bens, mediante financiamento do contratado, contraprestação pecuniária do Poder 

Público e compartilhamento dos riscos e dos ganhos entre os pactuantes.  

 Cabe observar que o vocábulo “parceria”, em sentido amplo, significa acordo 

entre partes para a execução de um objetivo comum e também pode ser genericamente 

aplicado a outros instrumentos jurídicos de contratação entre a Administração Pública e 

particulares, como a concessão comum e a permissão de serviços públicos, o contrato de 

gestão, o termo de parceria, entre outros.  
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 Por este motivo, o legislador ao redigir a lei em tela procurou diferenciá-la dos 

demais tipos, aplicando o termo “parceria” em sentido estrito para conceituar a parceria 

público-privada, instituindo, ainda, no art. 2º, § 4º, incisos I a III, vedações para a 

celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor do contrato seja inferior a 

R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); cujo periodo de prestação de serviço seja 

inferior a 5 (cinco) anos; ou que tenha como objeto único o fornecimento de mão de 

obra, o fronecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.  

 Houve também a preocupação em estabelecer as diretrizes que deverão ser 

observadas na contratação de parceria público-privada, conforme o teor dos incisos do 

art. 4º, a seguir: 

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

sociedade; 

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

privados incumbidos da sua execução;  

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

de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;  

IV – responsabilidadde fiscal na celebração e execução das parcerias;  

V – transparência dos procedimentos e das decisões; 

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 

VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de 

parceria.  

 Esses temas serão abordados oportunamente, nos tópicos seguintes deste 

trabalho.  
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3 DIFERENÇAS BÁSICAS ENTRE CONCESSÃO COMUM, CONCESSÃO 

PATROCINADA E CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 Na elaboração deste trabalho, os temas foram abordados de modo a elucidar a 

motivação do legislador ao elaborar novo texto legal, que instituísse novos modelos de 

concessão, em detrimento da legislação já existente. Preliminarmente, podemos 

concluir, com base nos doutrinadores citados, que o legislador pretendeu revestir o 

processo de contratação de parcerias público-privadas, mediante a introdução de novos 

gêneros da espécie concessão – concessão patrocinada e concessão administrativa, de 

maior atratividade ao parceiro privado, proporcionando maior segurança jurídica aos 

contratos celebrados.  

 Dentre as características introduzidas pela Lei Federal nº 11.079/2004, 

destacaremos como a mais relevante, com maior capacidade de atrair o parceiro privado 

e de criar ambiente negocial estável, em que a segurança jurídica e a certeza do direito 

sejam privilegiadas, a repartição objetiva de riscos entre as partes (art. 4º, VI).  

 Deste modo, a repartição objetiva dos riscos entre as partes é cláusula 

obrigatória do contrato, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior1, fato do 

príncipe2, e álea econômica extraordinária3.  

 Não se pode perder de vista, que o objetivo da instituição de regras gerais para a 

contratação de parceria público-privadas, não é somente a segurança jurídica das partes 

envolvidas. Visa também, a atração de parceiros privados com capacidade técnica e 

econômica. Por isso, o compartilhamento de riscos torna o contrato mais estável e a 

possibilidade de aferição de lucro, mais concreta. Isso implica, também, menor 

dispêndio de recursos para a Administração, pois como já observado neste trabalho, 

                                                             
1 Caso fortuito e força maior são situações de fato que redundam na impossibilidade de serem cumpridas as 

obrigações contratuais. O primeiro decorre de eventos da natureza, como catástrofes, ciclones, tempestades anormais, 

e o segundo é resultado de um fato causado, de alguma forma, pela vontade humana. (CARVALHO FILHO, 2012, P. 

212). 
2 Medidas de ordem geral, tomadas pela Administração Pública, não relacionadas diretamente com o contrato, mas 

que nele repercutem, provocando desequilíbrio econômico-financeiro em detrimento do contratante. (DI PIETRO, 

2012, p. 102)  
3 Pode ser definida como todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e 

inevitável, que causa um desequilíbrio econômico-financeiro muito grande, tornando a execução do contrato 

excessivamente oneroso para o contratado, cuja ocorrência requer a aplicação da teoria da imprevisão. (DI PIETRO, 

2012, p. 105)  
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Garcia (2007, p. 273) entende que “essa repartição de riscos é também elemento 

fundamental dessas parcerias, porque é a partir dela que se conseguirá diminuir o valor 

do contrato, sob a lógica econômica de que quanto menor o risco menor o valor”. 

 Além disso, destacamos duas outras diferenças básicas, entre os contratos de 

Parcerias Público-Privadas e as concessões comuns.  

 A primeira é a contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro 

privado, no caso das concessões patrocinadas. A contraprestação se dará nos termos do 

artigo 6º, podendo ser feita por: 

 I – ordem bancária;  

 II – cessão de créditos não tributários;  

 III – outorga de direitos em face da Administração Pública;  

 IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais;  

 V – outros meios admitidos em lei.   

 A Lei Federal nº 11.079/2004, em seu artigo 7º, determina que a contraprestação 

da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do 

serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Ou seja, o parceiro privado só 

receberá sua remuneração após a disponibilização do serviço. Na redação original da lei 

editada em 2004, o parágrafo único do artigo 7º, facultava à Administração Pública, nos 

termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível do 

serviço objeto do contrato de parceria público-privada.  

 Entretanto, a MP 575, posteriormente convertida na Lei Federal nº 12.766/2012, 

excluiu o parágrafo único, mantendo sua redação no §1º, incluindo o §2º artigo 7º, como 

abaixo se transcreve: 

§ 1º É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento 

da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria 

público-privada.  

§2º O aporte de recursos de que trata o §2º do art. 6º, quando realizado durante a fase 

dos investimentos a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com 

as etapas efetivamente executadas.  
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 O §2º do art. 6º, a que se refere o texto acima, também foi inserido pela Lei 

Federal nº 12.766/2012, e dispõe que o contrato poderá prever o aporte de recursos em 

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

elencando as condicionantes.  

 Estas alterações tiveram como objetivo corrigir ineficiências financeiras 

decorrentes do regime original, pois devido à ausência de previsão legal, caso o 

concessionário precisasse de aporte financeiro, deveria recorrer ao mercado, o que 

acarreta custos adicionais ao projeto, ainda que o parceiro público tivesse 

disponibilidade para realizar os desembolsos. 

 A segunda refere-se ao sistema de garantias iseridas na Lei de Parcerias Público-

Privadas, que também será tratada em seção específica.  

 O artigo 175 da Constituição Federal trata do gênero concessão de serviço 

público que, quanto ao regime remuneratório, podem ser classificadas em três espécies 

distintas: a concessão comum, a patrocinada e a administrativa. 

3.1 Concessão Comum   

 A concessão comum é a espécie de concessão regida pela Lei nº 8.987/1995. O 

legislador fez clara distinção das espécies de concessão tratadas na Lei Federal nº 

11.079/2004, quando, em seu artigo 2º, §3º, dispôs: 

§3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a 

concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado.  

 Deste modo, na concessão comum, a remuneração do concessionário é obtida 

tanto pela cobrança de tarifas aos usuários, quanto como por outras receitas alternativas, 

prescritas no art. 114, da Lei das Concessões, deste que não envolvam contraprestação 

pecuniária do concedente (SUNDFELD, 2011, p. 30).  

                                                             
4  Art. 11. 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.          

Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios 

que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 
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 Garcia (GARCIA, 2007, p. 267) frisa que a concessão comum se destina 

fundamentalmente aos serviços que são autofinanciáveis, em que a remuneração do 

concessionário é atingida pelo pagamento único e exclusivo da tarifa cobrada aos 

usuários do serviço, bastando para amortizar todos os investimentos realizados.  

 Carlos Ari Sundfeld, em sua obra Parcerias Público-Privadas (2012, p. 31), 

expõe seu entendimento sobre a Lei Federal nº 11.079/2004 que ao considerar a 

Administração Pública como usuária direta e indireta, acarreta o surgimento de duas 

submodalidades de concessão administrativa - concessão de serviços públicos e 

concessão de serviços ao Estado.  A diferenciação proposta pelo autor, entre as 

submodalidades, possibilita maior entendimento acerca das diferenças entre a concessão 

comum, e a concessão administrativa: 

Há dois tipos de concessão administrativa: a de serviços públicos e a de serviços do 

Estado.  

A concessão administrativa de serviços públicos é aquela em que, tendo por objeto os 

serviços públicos a que se refere o art. 175 da CF, estes sejam prestados diretamente 

aos administrados sem a cobrança de qualquer tarifa, remunerando-se o 

concessionário por contraprestação versada em pecúnia pelo concedente (em conjunto 

ou não, com outras receitas alternativas). Nesse caso, embora os administrados sejam 

os beneficiários imediatos das prestações, a Administração Pública será havida como 

usuária indireta, cabendo a ela os direitos e responsabilidades econômicas que, de 

outro modo, recairiam sobre eles.  

A concessão administrativa de serviços de Estado é a que tem por objeto os mesmos 

serviços a que se refere o art. 6º da Lei de Licitações, isto é, o oferecimento de 

utilidades à própria Administração, que será havida como usuária direta dos serviços e 

versará a correspondente remuneração. Quanto a esses aspectos a concessão 

administrativa de serviços ao Estado aproxima-se do contrato administrativo de 

serviços regido pela Lei de Licitações. Mas há elementos importantes que, 

diferenciando-os, aproximam a concessão administrativa de serviços ao Estado da 

tradicional concessão de serviços públicos. Enquanto o contrato de serviços resume-se 

à prestação de serviços, a concessão administrativa de serviços ao Estado inclui 

também a realização, pelo concessionário, de investimento mínimo de 20 milhões de 

reais (Lei das PPPs, art. 2º, §4º) na criação, ampliação ou recuperação, por meio de 

execução de obra ou do fornecimento de bens (art. 2º, §2º), de infraestrutura 

necessária aos serviços, que serão prestados com base nela por ao menos cinco anos 

(art. 2º, §4º, II). Enquanto vigente a concessão administrativa de serviços ao Estado, 

não estando amortizado o investimento, essa infraestrutura constituirá patrimônio do 

concessionário, podendo reverter ao concedente ao final, se previsto no contrato (art. 

3º, caput, Lei das PPPs, c/c os arts. 18, X e 23, X, da Lei das Concessões). Assim, são 

idênticas a estrutura contratual e a lógica econômica da concessão administrativa de 

serviços ao Estado e da tradicional concessão de serviços públicos.  

Não estão no texto literal da Lei das PPPs as expressões que, por razões didáticas, 

aqui utilizamos para explicar os dois tipos de concessão administrativa. Mas as 

categorias correspondentes são criação da própria lei, que, em seu art. 2º, §2º, definiu 

a concessão administrativa como “o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração seja usuária direta” (hipótese que denominamos de “concessão 

administrativa de serviços ao Estado”) “ou indireta” (hipótese que denominamos de 

“concessão administrativa de serviços públicos”). 

A concessão administrativa de serviços públicos é uma espécie da concessão de 

serviços públicos a que se refere o art. 175 da CF, juntamente com a concessão 
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comum e a concessão patrocinada. A distinção entre as três espécies corre por conta 

da forma de remuneração do concessionário, como vimos.  

Já, a concessão administrativa de serviços ao Estado é uma espécie do gênero contrato 

administrativo de serviços ao Estado. Esse gênero inclui duas espécies: o contrato 

administrativo de serviços da Lei de Licitações, cujo objeto se restringe ao 

fornecimento de serviços; e o contrato de concessão administrativa de serviços ao 

Estado, cujo objeto inclui também a realização de investimento privado para criar, 

ampliar ou recuperar a infraestrutura pública.  

3.2 Concessão Patrocinada 

 A gestão de alguns serviços públicos essenciais não é autofinanciável. Neste 

caso, a aplicação do modelo de concessão comum, demandaria a cobrança de tarifas 

elevadas, cuja absorção pelo usuário final seria inviável, ou, então, o prazo para a 

amortização dos investimentos tornar-se-ia muito longo, o que acabaria por 

desestimular o ingresso da iniciativa privada. Deste modo, considerando o interesse da 

Administração Pública na prestação desses serviços, a Lei das Parcerias Público-

Privadas introduz a concessão patrocinada.  

 A concessão patrocinada é assim definida no §1º, do art. 2º, da Lei Federal nº 

11.079/2004: 

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

de que trata a Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado.  

 Mais do que traçar um ponto de semelhança, sendo que a concessão patrocinada 

é similar à concessão comum, tratada na Lei nº 8.987/1995, o legislador pretende 

enfatizar a diferença entre ambas: a contraprestação pecuniária do parceiro público ao 

parceiro privado.  

 Esta contraprestação pecuniária só é cabível no caso de Parceria Público-

Privada, em que for utilizada a modalidade de concessão patrocinada. Sobre este ponto, 

Garcia afirma que a concessão patrocinada é absolutamente residual em relação à 

concessão comum (GARCIA, 2007, p. 267), quando o objeto contratado não for 

autofinanciável, e complementa: 

(...) só quando não for cabível a concessão comum, quando ficar demonstrado no 

estudo técnico de viabilidade econômica que aquele negócio não é autosustentável, 

não é autofinanciável, é que parece razoável cogitar a utilização da concessão 

patrocinada. Isso deverá, a princípio, estar justificado na fase interna que orientar essa 

contratação.  

 Para Sundfeld (SUNDFELD, 2011, p. 31) esta diferenciação proposta pela Lei, e 

a vedação para que ocorra contraprestação pecuniária nas concessões comuns, regidas 
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pela Lei nº 8.987/1995, têm por objetivo “organizar a assunção de compromissos de 

longo prazo pelo Poder Público e garantir seu efetivo pagamento ao particular. ” Nota-

se, neste ponto, mais uma providência adotada pelo legislador em prol da segurança 

jurídica do instrumento contratual.  

3.3 Concessão Administrativa  

 A concessão administrativa se presta à delegação de serviços públicos em que a 

cobrança de tarifa é inviável, tendo em vista que a usuária direta ou indireta destes 

serviços é a Administração Pública. Por isso, ao contrário do que ocorre na concessão 

patrocinada, na concessão administrativa não há contrapartida por parte da coletividade, 

sendo a remuneração do contratado suportada totalmente pelo Estado.   

 A Lei Federal nº 11.079/2004, define a concessão administrativa no §2º, do art. 

2º: 

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

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

de obra ou fornecimento e instalação de bens.   

 A concessão adminstrativa deve englobar a realização de investimento pelo 

concessionário para criação, ampliação ou recuperação da infraestrurura e a prestação 

do serviço. 

 O exemplo recorrentemente utilizado pelos doutrinadores para ilustrar a 

concessão administrativa, inclusive por Garcia (GARCIA, 2007, p.267) é o caso dos 

presídios. Neste caso, o parceiro privado além da construção do presídio, seria 

responsável pela sua gestão, incluindo-se as atividades de alimentação, hotelaria, 

assistência médica ao preso, etc, e excluindo-se as atividades indelegáveis do poder de 

polícia.  

 O envolvimento do concessionário com a construção da infraestrutura e a gestão 

do serviço contratado é imprescindível para conferir-lhe maior autonomia e 

comprometimento com o resultado. O contrato fará previsão sobre as metas que devem 

ser atingidas – cuja avaliação determinará a remuneração do concessionário pela 

Administração Pública, mas os meios que serão utilizados ficam a critério do parceiro 

privados. Sob esse aspecto, Garcia ressalta que “a PPP se alinha com a ideia de 
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administração pública finalística, que está mais preocupada com os fins do que com os 

meios”.   

4 A LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PPP 

4.1 A criação de regras específicas para licitação de PPP 

 Antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, que tornou a 

licitação requisito constitucional obrigatório para as contratações públicas, o Decreto-

Lei nº 2.300/1986 instituiu o estatuto jurídico das licitações e contratos administrativos, 

pertinentes a obras, serviços, compras e alienações, no âmbito da Administração 

Federal.   

 Posteriormente, foi editada a Lei nº 8.666/1993 – que revogou o supracitado 

decreto-lei, regulamentando o art. 37, inciso XXI, da CF/1988, instituindo normas para 

licitações e contratos da Administração Pública, em vigor.  

 Sundfeld (2011, p.22) afirma que por essas normas terem sido editadas antes do 

início do ciclo das parcerias (e a consequente evolução do conceito), o foco de sua 

preocupação central foi dirigida aos contratos de obras, apresentando uma disciplina 

normativa que exige (i) rigidez no procedimento, (ii) objetividade absoluta no 

julgamento – que em regra, visa selecionar o menor preço, e a (iii) definição prévia de 

todos os detalhes das prestações do contratado, e (iv) proibição de inclusão de 

financiamentos entre os encargos do contratado, regras que não se coadunam com as 

pretensões da celebração de contrato de Parceria Público-Privada, e expõe os motivos: 

Primeiro porque em muitas delas o objetivo não é obter a proposta mais barata, e sim 

eleger a entidade que melhor encarne o perfil público, daí as leis das OS e OSCIPs 

afastarem a licitação para a celebração dos contratos de gestão e dos termos de 

parceria. De outro lado, os arranjos de parceria atribuem aos particulares 

responsabilidades de gestão, e seu bom exercício exige liberdade de meios; assim, o 

edital da licitação não poderia conter a predefinição a respeito. Ademais, o Estado 

precisa de parceiros que tragam financiamento para implantar infraestrutura; não se 

pode, então, proibi-lo, como fez a Lei de Licitações. Essas regras tiveram, então de ser 

afastadas pela Lei de Concessões.  

 Sendo assim, conforme entendimento de Garcia (2007, p. 291), a edição da Lei 

das Parcerias Público-Privadas teve por objetivo a busca da eficiência do setor privado 

na gestão de serviços e infraestutura, instituindo regras inovadoras que pautassem a 

licitação para contratação de Parcerias Público-Privadas de absoluta transparência, e 

prossegue: 
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A ideia de transparência pressupõe a adoção de regras editalícias e contratuais claras e 

objetivas, que permitam a melhor compreensão possível do objeto licitado e da sua 

posterior execução. Portanto, o sucesso de uma parceria público-privada está 

diretamente ligado ao zelo e cautela na elaboração das minutas de edital da 

concorrência e contrato, devendo-se aproveitar as experiências e erros cometidos na 

formatação das concessões de serviços públicos regidas pela Lei nº 8.987/95.  

 Além das regras introduzidas pela Lei Federal nº 11.079/2004, o procedimento 

licitatório para a contratação de PPP será disciplinado também, no que couber, por 

regramentos constantes das Leis nºs 8.666/1993, 8.987/1995 e 10.520/2002.  

4.2 Modalidade e adoção de características da Lei Federal nº 10.520/2002 

 As regras do procedimento licitatório para a contratação de parceria público-

privada estão dispostas no Capítulo V (arts. 10, 11, 12 e 13) da Lei Federal nº 

11.079/2004, cujos pontos mais relevantes serão abordados.  

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

modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada 

a:  

 A modalidade de licitação para a contratação de PPP será a Concorrência, 

modalidade constante do art. 22, §1º, da Lei 8.66/1993. A lei faculta a adoção de 

procedimentos previstos na Lei nº 10.520/2002 – Lei do Pregão, como ressalta Sundfeld 

(SUNDFELD, 2011, p. 41): 

(...) é viável a adoção do procedimento da concorrência-pregão, criado a partir do 

modelo da Lei do Pregão (Lei Federal 10.520/2002), em que pode ocorrer: (a) a 

inversão de fases, iniciando-se pelo julgamento e examinando-se a habilitação apenas 

do vencedor (Lei das PPPs, art. 13); (b) o saneamento de falhas documentais de índole 

formal (art. 12, IV); e (c) a determinação do vencedor por lances de viva voz, após a 

etapa de abertura das propostas lacradas (art. 12, III e §1º). 

 A possibilidade de inversão das fases de habilitação e classificação das 

propostas, para que esta seja realizada antes daquela, trata-se de mais uma inovação 

inspirada na Lei nº 10.520/2002, que tem por objetivo dar celeridade ao processo e 

atender ao princípio da eficiência. 

 Garcia entende que a existência de uma fase de habilitação prévia somente 

posterga o processo licitatório, gerando discussões e controvérsias na documentação de 

licitantes que sequer farão propostas aceitáveis, fazendo com que se perca o foco na 

eleição da melhor proposta para a Administração Pública (GARCIA, 2007, p. 305).  

 Na licitação de PPP, o edital pode prever, no curso do procedimento, fase 

voltada exclusivamente ao saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou 
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correções de caráter formal, desde que efetuada dentro do prazo fixado no instrumento 

convocatório.  

 Alguns doutrinadores entendem que a fase de saneamento privilegia os licitantes 

relapsos em detrimento dos que atenderam satisfatoriamente e diligentemente às 

exigências do edital (SUNDFELD, p. 152). Entretanto, Garcia (2007, p. 306) afirma que 

a lei explicitou o entendimento já consagrado em sede doutrinária e jurisprudencial, 

permitindo que o objetivo da licitação, que é o de selecionar a melhor proposta, seja 

plenamente alcançado.  

 Especificamente quanto à possibilidade de formulação pelos licitantes de novas 

propostas econômicas no curso do procedimento em lances de viva voz, Garcia (2007, 

p. 276) entende que esta medida, embora pretenda viabilizar a ampliação da competição 

entre aqueles que já estejam participando da disputa, seja de difícil concretização. Isto 

porque o Pregão se presta à contratação de bens e serviços comuns, enquanto que nas 

Parcerias Público-Privadas, o objeto contratado é complexo, o que também aumenta a 

complexidade de sua formação de preço. 

4.3 O processo licitatório  

 Os condicionantes para a abertura do processo licitatório são apresentados nos 

incisos e parágrafos do art. 10, a seguir: 

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

demonstre: 

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

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

 Benedicto Porto Neto (SUNDFELD, 2012, p. 144) esclarece que a contratação 

de PPP deve ter caráter excepcional, “tendo em vista que tais contratos obrigam a 

Administração por prazo superior ao da gestão no qual eles sejam celebrados”. Deste 

modo, a lei pretende evitar a utilização do instituto indiscriminadamente, e 

complementa:  

O princípio democrático, que garante eleição direta dos representantes do povo e a 

temporariedade dos mandatos, veda que administradores públicos comprometam ou 

restrinjam desnecessariamente a gestão de seus sucessores. As PPPs, portanto, devem 

ser adotadas em casos excepcionais, quando sejam, de fato, a forma mais eficiente 

para a realização do interesse público.  
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 O Estudo Técnico, a que se refere o inciso I, deve ainda demonstrar o 

atendimento a requisitos previstos no art. 16 da Lei nº 101/2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, conforme alíneas b e c, e a vinculação às leis orçamentárias 

(incisos II a V): 

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

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

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

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 

despesa; e 

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

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

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

Administração Pública relativas ao objeto do contrato;  

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

que deve vigorar o contrato de parceria público-privada;  

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

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

orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; 

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

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

Administração Pública;  

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

será celebrado;  

 Essas exigências vedam o crescimento desordenado do gasto público, sem 

adequada vinculação às leis orçamentárias. Garcia (2007, p. 297) ressalta que se trata de 

mera explicitação do art. 167, §1º da Constituição Federal/19885.  Entretanto, assevera 

que estas estimativas deverão levar em consideração as variantes remuneratórias do 

parceiro privado, previstas em contrato, vinculadas ao seu desempenho, e aduz: 

A ideia é que este seja um contrato de performance, buscando fomentar a eficiência na 

gestão do parceiro privado. E a principal forma de viabilizar esta eficiência é atrelar a 

sua remuneração a níveis de eficiência previamente estabelecidos no contrato. 

Consequentemente, as estimativas orçamentárias já deverão levar em conta estas 

variáveis remuneratórias, o que torna necessário, que no estudo técnico, já se tenha 

uma definição mínima destas metas e padrões de qualidade e eficiência que serão 

graduados no contrato.  

 O inciso VI6 dispõe sobre a obrigatoriedade de submissão de minuta de edital e 

de contrato à consulta pública, independentemente do valor estimado do contrato. 

                                                             
5 CF/88, Art. 167, §1º  Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderpa ser iniciado 

sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.  
6 VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em 

jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a 

identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) 
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 A norma estabelece que existirá vício no procedimento licitatório de contratação 

de Parcerias Público-Privadas que não obedecer à obrigadoriedade da consulta pública. 

Todos os questionamentos apresentados devem ser fundamentados.  

 Zymler (2012, p.185) destaca que devido aos valores de grande monta 

envolvidos nas contratações de Parcerias Público-Privadas, há uma maior disposição da 

sociedade civil em participar destas discussões, visto o interesse tanto da Administração 

Pública quanto do parceiro privado em angariar o máximo de apoio para as parcerias.  

 Já Garcia (2007, p. 300) considera esta inovação salutar, conferindo legitimidade 

e transparência na contratação de parcerias público-privadas, desde que todas as 

indagações e sugestões formuladas pela sociedade civil sejam devida e objetivamente 

respondidas e fundamentadas, sob pena de tornar-se inócua a realização de consulta 

pública.  

 Em outro ponto, a lei em comento apresenta outra característica relevante, 

tornando a existência de projeto básico para definição de seu objeto desnecessária, 

abandonando os rígidos parâmetros definidos na Lei Geral de Licitações. Na opinião de 

Benedicto Porto Neto (SUNDFELD, 2011, p. 145) a proposta é absolutamente 

favorável. A impressão do doutrinador se apoia no fato de que, nas contratações de 

PPPs, à Administração Pública está reservada a tarefa de definir os fins a serem 

alcançados pela parceria. Porém, o agente privado tem liberdade para definir os meios 

que serão implementados para a realização deste fim. No caso de adoção do modelo 

rígido imposto pela Lei nº 8.666/1993, a liberdade do ente privado se perderia, assim 

como o conceito de parceria. Entretanto, pondera: 

Não resta dúvida, porém, de que o objeto da PPP deve ser identificado pela 

Administração com grau de precisão suficiente para a perfeita compreensão do que 

ela pretende obter, tornando possível aferir se as propostas apresentadas satisfazem as 

necessidades administrativas e para que seja viável a comparação entre elas, ainda que 

a avaliação seja promovida com adoção de critérios técnicos.  

4.4 Julgamento das propostas   

A Lei Federal nº 11.079/2004 introduz a possibilidade de adoção de critérios 

especiais de julgamento das propostas, conforme previsão do art. 12, II, abaixo 

relacionados:  

                                                                                                                                                                                   
dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a 

publicação do edital; 
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a) Os previstos nos incisos I e V do art. 15 da Lei Geral de Concessões: 

Inciso I – o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 

Inciso V – melhor proposta em razão da combinação do critério de menor valor da tarifa 

do serviço com a melhor técnica.  

b) Menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração;  

c) Conjugação do critério mencionado no item anterior com o de melhor técnica, de 

acordo com pesos definidos no edital.  

 A aplicação dos critérios objetivos de julgamento não suscitam dúvidas. As 

críticas são dirigidas à margem de discricionariedade admitida na avaliação dos critérios 

técnicos.  

 Entretanto, deve-se considerar que, na contratação de PPPs, a iniciativa privada 

tem a oportunidade de propor meios para que sejam alcançados os fins definidos pela 

Administração. Desse modo, não faria sentido selecionar a proposta vencedora com 

base em aspectos econômicos exclusivamente.  

 Para Benedicto Porto Neto (SUNDFELD, 2012, p. 149), a avaliação da melhor 

proposta não pode se vincular meramente em critérios financeiros, conforme apontam 

os trechos abaixo destacados: 

(...) um dos objetivos das PPPs é aproveitar a eficiência da iniciativa privada na 

definição do modelo contratual, com possibilidade de ela propor meios para que sejam 

alcançados os fins definidos pela Administração. Não teria sentido admitir a 

apresentação, pelas licitantes, de diferentes soluções para o objeto pretendido, para, 

depois, escolher a proposta vencedora com base exclusivamente em aspectos 

econômicos. Nesse quadro, as diferenças propostas restariam simplesmente 

desprezadas.  

Em rigor, nas PPPs as licitantes podem propor soluções alternativas mais amplas que 

as simplesmente vinculadas a aspectos técnicos na prestação dos serviços. Elas podem 

interferir na definição gerencial do empreendimento. É possível garantir oportunidade 

para que as licitantes colaborem na construção do negócio. Os diferentes elementos de 

cada proposta, que interfiram no contrato, devem, então, ser levados em conta pela 

Administração na avaliação de suas vantagens.  

Neste contexto, as novas regras instituídas para a licitação de Parcerias Público-

Privadas são relevantes e necessárias. Benedito Porto Neto (SUNDFELD, p. 156) 

afirma:  

As novas regras instituídas para as licitações de PP-P’s são pertinentes e adequadas 

aos objetivos perseguidos pela nova modalidade contratual, e algumas delas podem 
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ser, inclusive, aproveitadas para contratações com outros objetos, na dependência de 

lei que  venha a acolhê-las para esse fim.  

 Sob este tema, Zymler (2006, p. 186), acrescenta outras providências:  

A especificidade das licitações promovidas no âmbito das PPPs acarreta a necessidade 

de constituição de comissões de licitações muito bem preparadas, do ponto de vista 

técnico, e bem equipadas do ponto de vista material. Afinal, serão abordadas matérias 

complexas, cuja análise demanda conhecimentos especializados. Assim, da mesma 

forma que a operacionalização das concessões exigiu a instituição das agências 

reguladoras, deve ser encarada com especial atenção a formação técnico profissional 

dos integrantes das comissões de licitação.  

4.5 O Procedimento de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – PMI 

 Neste ponto, deve ser destacada a possibilidade de o particular utilizar o 

Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI. A previsão do PMI encontra-se no 

Decreto nº 5.977/2006, que dispõe: 

Art. 1º Este decreto regulamenta o art. 3º caput e §1º da Lei nº 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004, destinado à apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou 

investigações elaboradas por pessoa física ou jurídica da iniciativa privada, a serem 

utilizados em modelagens de parcerias público-privadas já definidas como prioritárias 

no âmbito da administração pública federal.  

Parágrafo Único. A apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou 

investigações elaborados por organismos internacionais dos quais o Brasil faça parte, 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista 

submete-se a regime próprio.  

 Este é o procedimento pelo qual empresas privadas e pessoas físicas podem 

apresentar estudos à Administração pública com proposta de interesse em realizar 

projetos, desde que constem na lista de prioridades definidas pelo Comitê Gestor de 

Parcerias Público-Privadas.  

 Segundo Ribeiro7, caso a Administração Pública tenha interesse no projeto 

deverá iniciar procedimentos licitatório, em que será dada a devida publicidade, e outros 

concorrentes poderão participar. Somente no caso de abertura de processo licitatório, e 

celebração de parceria público-privada, é que o autor dos projetos, estudos e 

levantamentos será ressarcido dos custos advindos desta elaboração, não pela 

Administração Pública, mas pelo licitante vencedor. A autora complementa:  

                                                             
7 RIBEIRO, Thaísa Juliana Souza. As parcerias público-privadas e o procedimento de manifestação de interesse 

da iniciativa privada (PMI). Jus Navigandi. Teresina, ano 17, n. 2353, 28 de maio de 2012. Disponível em: 

http://jus.com.br/artigos/21876 

 

http://jus.com.br/artigos/21876
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Assim, o Poder Público pode ter acesso a estudos, propostas e levantamentos 

referentes a projetos dos mais diversos setores de infraestrutura, sem que isso 

represente qualquer custo direto aos cofres públicos.  

Se tal procedimento for utilizado com critérios objetivos e para projetos de efetivo 

interesse público, afigura-se um importante meio de a sociedade colaborar com o 

Poder Público na estruturação de projetos sem que isso represente custo ao Erário.  

Feitas as devidas observações, pontuando a visão dos doutrinadores citados, 

podemos concluir que as regras introduzidas para a realização de procedimento 

licitatório para a contratação de Parcerias Público-Privadas, privilegiam instrumentos 

que viabilizam a seleção de parceiros com capacidade técnica para a execução e gestão 

de serviços públicos, e revestem a licitação de maior credibilidade, o que, por 

consequência, reveste os contratos decorrentes de tais certames de maior segurança 

jurídica.   
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5 SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE   

 O caput do art. 9º, da Lei Federal nº 11.079/2004, determina que antes da 

celebração do contrato, o licitante vencedor deverá constituir sociedade de próposito 

específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.  

 Essa obrigatoriedade, expressa na Lei Federal nº 11.079/2004, revela a grande 

preocupação da Administração Pública brasileira em proporcionar maior credibilidade 

aos contratos celebrados.  

 Segundo Carvalho8, desde 1993, a partir da promulgação da Lei nº 8.666/1993, a 

constituição de consórcio empresarial de propósito específico, com destinação de 

liderança de uma das consorciadas, passou a ser facultada aos licitantes, com o objetivo 

de aumentar a concorrência no certame e a consequente seleção de licitantes com 

melhor preparo e experiência para a realização do objeto licitado.  Porém, o autor 

ressalta que esse cenário representava grande risco para a Administração Pública pois 

em caso de descumprimento de cláusulas contratuais, tendo em vista a ausência de 

personalidade jurídica do ente consorcial, somente o líder do consórcio poderia ser 

responsabilizado.  

 Posteriormente, a Lei nº 8.987, de 1995, passou a fazer referência à constituição 

de SPE pelo licitante vencedor antes da celebração do contrato, porém, de forma 

facultativa.  

 Para Garcia (2007, p. 277) a ideia da exigência imposta pela lei de PPP é a de 

segregar o risco do SPE, em relação às empresas que lhe dão origem. Tal medida 

facilita a aquisição da maioria do capital votante da sociedade de prósito específico por 

instituições financeiras controladas pelo Poder Público, em caso de inadimplemento de 

contratos de financiamento (§5º, art. 9º), evitando a interrupção da oferta do serviço 

público realizado pelo parceiro privado, e a decorrente perda do investimento do ente 

público.  Outro aspecto relevante é a responsabilização, conforme ressalta artigo 

                                                             
8 CARVALHO, Gabriel Luiz de. Sociedade de propósito específico.. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 

1626, 14 dez. 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/10756>. Acesso em: 6 de abril 2015. 

 

http://jus.com.br/artigos/10756/sociedade-de-proposito-especifico
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007/12/14
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007/12/14
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007/12/14
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007/12
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007
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elaborado por Luiz Ferreira Xavier e Cesar das Neves, publicado em revista editada 

pelo BNDES:  

Outro conceito extensamente estudado na literatura acadêmica internacional sobre 

PPP é a accountability, que significa a assunção de responsabilidades, especialmente 

civil, administrativa e penal, pelo concessionário, que deve prestar contas de suas 

ações. Isso significa que só haverá ganhos para a sociedade quando houver 

responsabilização pelos atos referentes a um projeto que gerem perdas (abandono, 

superfaturamento, etc.). Se houver impunidade, seja em obras públicas ou privadas, a 

discussão sobre vantagens da PPP torna-se acadêmica9.  

 Infere-se que a exigência postulada pela Lei Federal nº 11.079/2004, pela 

constituição de SPE, ente personalizado, que deverá obedecer a padrões de governança 

corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, visa dar 

maior segurança e transparência à execução dos negócios celebrados via Parceria 

Público-Privada.  

 

                                                             
9 Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V.12, N. 23, P.81, Junho/2005.  
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6 ÓRGÃO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS FEDERAIS  

 A Lei Federal nº 11.079/2004, embora se caracterize como uma lei geral, 

aplicável às esferas da Administração Pública no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, no Capítulo VI, estabelece disposições gerais aplicáveis somente 

à União.  

 Dentre essas medidas, o art. 14, determina a instituição de Órgão Gestor de 

Parcerias Público-Privadas Federais. Em atendimento à lei, foi editado o Decreto nº 

5.385, de 04 de março de 2005, que criou o CGP – Comitê Gestor de Parceria Público-

Privada Federal, e dispõe sobre suas competências, organização e composição. 

 As competências do CGP se coadunam com o preconizado pela Lei Federal nº 

11.079/2004, no sentido de atender aos condicionantes para a abertura de processo 

licitatório no âmbito da União, quais sejam10: 

1 – Definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada 

e os critérios para subsidiar a análise sobre a conveniência e oportunidade de contração 

sob esse regime;  

2 – Disciplinar os procedimentos para celebração dos contratos de parceria público-

privada e aprovar suas alterações;  

3 – Autorizar a abertura de procedimentos licitatórios e aprovar os instrumentos 

convocatórios e de contratos e suas alterações; 

4 – Apreciar e aprovar os relatórios semestrais de execução de contratos de parceria 

público-privada;  

5 – Elaborar e enviar ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União relatório 

anual de desempenho de contratos de parceria público-privada e disponibilizar por meio 

de sítio na rede mundial de computadores (Internet), as informações nele constantes, 

ressalvadas aquelas classificadas como sigilosas;  

                                                             
10 Decreto nº 5.385, de 4 de março de 2005. < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/Decreto/D5385.htm > 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5385.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5385.htm
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6 – Aprovar o Plano de Parcerias Público-Privadas – PLP, acompanhar e avaliar a sua 

execução;  

7 – Propor a edição de normas sobre a apresentação de projetos de parceria público-

privada;  

8 – Autorizar a apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações 

elaboradas por pessoas físicas ou jurídicas não pertencentes à Administração Pública 

Direta ou Indireta que possam eventualmente ser utilizados em licitação de parceria 

público-privada, desde que a autorização se relacione com projetos já definidos como 

prioritários pelo CGP, com intuito de permitir o ressarcimento previsto no art. 21 da Lei 

nº 8.987/1995; 

9 – Estabelecer os procedimentos e requisitos dos projetos de parceria público-privada e 

dos respectivos editais de licitação, submetidos à sua análise pelos Ministérios e 

Agências Reguladoras;  

10 – Estabelecer modelos de editais de licitação e de contratos de parceria público-

privada, bem como os requisitos técnicos mínimos para sua aprovação 

11 – Estabelecer os procedimentos básicos para acompanhamento e avaliação 

periódicos dos contratos de parceria público-privada;  

12 – Elaborar seu regimento interno;  

13 – Expedir resoluções necessárias ao exercício de sua competência.  

 Em suma, cabe ao Órgão Gestor definir os setores prioritários nos quais os 

recursos serão aplicados. Garcia (2007, p. 269) sintetiza: “A regra do órgão gestor na 

PPP é a de centralizar algumas funções. Isto porque os recursos são escassos e as 

demandas são muitas. Então não se pode errar na escolha do projeto que vai alocar 

recursos públicos e privados”.  
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7 O SISTEMA DE GARANTIAS  

Como já foi dito neste estudo, a Parceria Público-Privada foi instituída no Brasil 

com o objetivo primordial de atrair a iniciativa privada para alocar recursos próprios na 

realização de obras e para a prestação de serviços, em áreas essenciais de infraestrutura. 

Como regra, esses recursos são antecipados pelo parceiro privado, e a contraprestação 

pecuniária da Administração só ocorrerá posteriormente à entrega do projeto ou, no 

mínimo, quando for legalmente autorizado antecipá-la por parcela fruível do objeto do 

contrato de parceria público-privada.  

 Dadas essas motivações, se fossem mantidas todas as prerrogativas estatais nos 

contratos firmados entre a Administração Pública e o particular na celebração de 

Parcerias Público-Privadas, o instituto não atingiria seu fim maior de atrair recursos da 

iniciativa privada, que tem por fim, lícito e fundamental, o retorno financeiro do 

investimento e o lucro.  

 O modelo de contrato administrativo baseado na Lei Federal nº 8.66/93, é 

personalíssimo, de adesão. A administração possui poderes para alterá-lo 

unilateralmente, exigir caução e garantias, em prol do interesse público.  

 Vernalha (2008, p.2) entende que as garantias prestadas ao parceiro privado têm 

grande relevância na conquista de uma adequada segurança jurídica, que contratos desse 

porte devem possuir:  

Como contratos de grande dimensão econômico-financeira e de alta longevidade, as 

PPPs dependem, para conquistar uma adequada segurança jurídica à eficiente 

estabilização de seus efeitos, na previsão de garantias ao cumprimento das obrigações 

dos parceiros. Neste aspecto, um dos pontos de grande relevância na construção do 

regime jurídico das PPPs esteve no fortalecimento da segurança jurídica destes 

contratos, o que passou pela configuração de um sistema bem específico de garantias, 

envolvendo, inclusive, a consagração de modalidades de garantias ao parceiro 

privado.  

Diferentemente, portanto, dos sistemas convencionais de garantias contratuais 

aplicáveis aos contratos administrativos em geral, exclusivamente vocacionadas a 

acautelar a Administração contra riscos de inadimplemento do contratante-particular, 

o sistema de garantias da PPP acolheu, também, garantias acautelatórias ao parceiro 

privado. 

 Deste modo, a principal característica que deve distinguir as concessões 

patrocinadas e administrativas, contratadas mediante Parcerias Público-Privadas, é o 

sistema de garantias, conferindo maior segurança jurídica ao parceiro privado. 



37 

 

 Para Jacob Silva11, diferentemente das garantias previstas na Lei Federal nº 

8.666/93, o sistema de garantias das parcerias público-privadas é semelhante aos 

existentes nos contratos de direito privado, proporcionando maior equilíbrio a relação 

contratual.  

Assim, o tão propalado sistema de garantias, que melhor diferencia as Parcerias 

Público-Privadas das concessões comuns, e também, das demais formas de acordo entre 

a Administração Pública e o particular, encontra-se disposto no art. 8º da Lei Federal nº 

11.079/2004, in verbis: 

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato 

de parceira público-privada poderão ser garantidas mediante: 

I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da 

Constituição Federal12; 

II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei;  

III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam 

controladas pelo Poder Público;  

IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que 

não sejam controladas pelo Poder Público;  

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para esse 

finalidade;  

VI – outros mecanismos admitidos em lei.  

  Muito se discute sobre a constitucionalidade do sistema de garantias 

criado pela Lei Federal nº 11.079/2004. Segundo Garcia (2007, 217), “alguns autores 

sustentam que esse sistema cria uma classe diferenciada e preferencial de credores do 

Estado”. Isso porque alegam que não haveria isonomia, visto que os parceiros privados 

não se submeteriam ao ordenamento do art. 100, da Constituição Federal, que dispõe 

acerca da execução da dívida pelo sistema de precatórios da Fazenda Pública. Garcia 

afirma que não há violação ao referido artigo da carta Magna, tendo em vista que o 

                                                             
11 http://jus.com.br/artigos/39202/o-sistema-de-garantia-das-parcerias-publico-privadas-e-suas-inovacoes-no-regime-

juridico-administrativo-sob-a-otica-constitucional-e-legal 

12 IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da 

arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 

públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração 

tributária, P determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 

operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste 

artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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eventual inadimplemento do Estado enseja a execução junto a fundo privados 

garantidores, verificando-se uma execução tipicamente privada.  

 Opinião diversa manifesta Di Pietro, em sua obra “Parcerias na Administração 

Pública” (2012, p. 161) ao corroborar o parecer proferido por Kiyoshi Harada, a pedido 

da Comissão de Precatórios da OAB, Sessão de São Paulo13, ao comentar o inciso I, do 

artigo 8º, da Lei nº 11.079/2004: 

(...) Entende o jurista que os dois incisos são inconstitucionais, por infringirem o 

artigo 167, inciso IV, da Constituição. No que diz respeito à vinculação de receita, o 

dispositivo constitucional prevê algumas exceções, dentre elas a referente à “prestação 

de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 

165, §8º. Vale dizer que é possível a vinculação de receita de impostos para prestar 

garantias apenas no caso de operações de crédito por antecipação de receita.  

Lembra ainda o jurista, com base em ensinamento da doutrina, que a prestação de 

garantias a que se refere o dispositivo constitucional nada tem a ver com o sistema de 

garantia no sentido utilizado pelo Direito Privado. Para ele, “vinculação tem o sentido 

de preservar o equilíbrio entre o montante do empréstimo público (dívida pública) e o 

valor da receita antecipada, evitando-se situações de desequilíbrio orçamentário. Por 

isso, a entidade política mutuante é obrigada a manter, permanentemente, na lei 

orçamentária anual dotação específica para garantia do pagamento da dívida, 

enquanto está perdurar”.  Prossegue o autor dizendo que “não há, portanto, 

possibilidade jurídica de a receita pública em geral garantir obrigações pecuniárias 

contraídas pelo Poder Público em face deste ou daquele particular. Do contrário 

violados restariam os princípios da impessoalidade e da moralidade, insertos no art. 

37 da CF e que são de observância impositiva, nos precisos termos do art. 100, caput, 

da Carta Política.” 

 A despeito das controvérsias suscitadas entre os doutrinadores, o inciso 

questionado continua vigente. Vale destacar a opinião esposada por José dos Santos 

Carvalho Filho, em sua obra (2012, p. 433), a favor do preconizado por Garcia: 

(...) Com o devido respeito a tão abalizadas opiniões, não vislumbramos 

incongruência com o texto constitucional. Este limita-se a considerar não vedada a 

vinculação no caso de “prestação de garantias às operações de crédito por 

antecipação de receita”. Ora, como ensina autorizada doutrina, tais operações visam 

a cobrir eventual déficit de caixa, “quando as receitas tributárias arrecadadas se 

mostrarem insuficientes para atender as despesas iniciais”, fato que permite ao 

Executivo garantir a operação de crédito por antecipação da receita. Nesse aspecto, 

parece-nos deva ter-se em vista o aspecto específico da parceria público-privada, na 

qual a contraprestação pelo investimento feito pelo concessionário é o 

compartilhamento dos riscos e a garantia de recebimento de seu crédito.  

Os demais incisos do art. 8º da Lei Federal nº 11.079/2004 foram bem aceitos 

pela doutrina. O Fundo Garantidor será abordado a seguir. 

                                                             
13 Publicado no Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, Editora NDU: mar. 2005, nº 3, p. 308-315. 
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7.1 Fundo Garantidor - FGP 

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP assegura ao parceiro 

privado que as obrigações assumidas pelo parceiro público serão cumpridas. Seu maior 

objetivo é o de aumentar a segurança jurídica da relação contratual, favorecendo a 

prospecção de capital privado. Sundfeld (2011, p.45) destaca o fim lícito e de inegável 

interesse público prestado pelo FGP na viabilização dos contratos de PPP: 

O fim específico da empresa pública FGP é oferecer garantia de pagamento de 

obrigações pecuniárias federais em concessões patrocinadas ou administrativas (art. 

16, caput, in fine). As modalidades de garantia são as previstas no art. 18, §1º, c/c o 

art. 21. Trata-se de fim perfeitamente lícito, de inegável interesse público. As 

garantias para os parceiros privados nessas concessões justificam-se plenamente pelo 

fato de estes adiantarem vultosos investimentos para a criação de infraestrutura 

pública – contraindo, para tanto, obrigações financeiras com terceiros, que devem ser 

honradas –, confiando no adequado cumprimento da contrapartida da Administração 

Pública. Não se trata, portanto, de qualquer privilégio sem causa, mas de mecanismo 

normal a esse tipo de contrato, que não seria viável sem ele.  

 A Lei Federal nº 11.079/2004, na verdade, não criou o FGP. Conforme teor do 

artigo 16 da referida lei, nota-se que não há a instituição do Fundo, mas sim a 

autorização para sua criação, e a definição de algumas características: 

Art. 16. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações 

públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite 

global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), em Fundo Garantidor de 

Parcerias Público-Privadas – FGP que terá por finalidade prestar garantia de 

pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, 

distritais, estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei.  

Di Pietro (2012, p. 163/166) observa algumas incongruências na Lei Federal nº 

11.079/2004 quanto à previsão do FGP. Alega que “o fundo para ser considerado e 

existir validamente, tem que ser criado por lei que indique as receitas que ficarão 

vinculadas ao mesmo”. A autora afirma que sem receita vinculada, o fundo não tem 

existência legal. Prossegue sugerindo que a melhor prática seria constituir pessoa 

jurídica, sob a forma de sociedade por ações, definindo-se claramente seus objetivos, a 

constituição de seu capital, e elencando os bens imóveis que poderão ser utilizados para 

a integralização do capital da entidade.  

Chaves (2007, p.63/65) entende que, pelo texto do art. 16, a União poderia optar 

entre criar uma empresa estatal, ou um fundo com personalidade própria, e assim 

justifica a opção utilizada:  

A opção por um fundo teve como objetivo evitar a criação de nova estrutura 

administrativa na esfera federal. Este fundo, com personalidade de direito privado, 

administrado por uma instituição financeira – Banco do Brasil S/A, pode dar garantias 
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aos contratos nas formas de fiança, penhor e hipoteca, garantias essas que podem ser 

executadas em regime de execução previsto no Código de Processo Civil.  

A autora continua sua exposição (CHAVES, 2007, p. 61/62), pontuando que o 

FGP, no ordenamento jurídico brasileiro, “corresponde a uma figura anômala ou 

híbrida”. Diferentemente de um fundo comum, que é desprovido de personalidade 

jurídica própria, o FGP é “dotado de personalidade jurídica de natureza privada, e seu 

patrimônio separado daquele dos seus cotistas”, segundo previsão do art. 17, da Lei 

Federal nº 11.079/2004: 

Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e 

extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela 

União, com observância das normas a que se refere o inciso XXII do art. 4º da Lei nº 

4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

§1º O estatuto e o regulamento do FGP serão aprovados em assembleia dos cotistas.  

§2º A representação da União na assembleia dos cotistas dar-se-á na forma do inciso 

V do art. 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967. 

§3º Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e 

direitos do FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez.  

Sundfeld (2011, p. 44), corrobora esse entendimento, e afirma que não houve 

burla aos preceitos constitucionais na instituição do FGP:  

Em suma, o FGP é uma nova espécie de pessoa jurídica governamental federal, 

concebida para fins específicos, mas enquadrada no gênero “empresa pública”, pois 

seu capital é inteiramente público, subscrito pela União, suas autarquias e fundações 

públicas, no limite expressamente previsto pela lei (art. 16, caput). Sua instituição 

observou inteiramente a exigência do art. 37, XIX, da CF, tendo sido autorizada pela 

Lei das PPPs, com todos os requisitos necessários.  

Para Lima14, a origem pública dos recursos e o regime jurídico privado que 

caracterizam o FGP agregam a essa forma de garantia, duas vantagens – a participação 

do Estado, como fonte de recursos, e a autonomia patrimonial:  

A segurança da participação do Estado como fonte de recursos e a desburocratização 

da gestão, tendo em vista que aplicado o regime privado. Além do mais, a autonomia 

patrimonial faz com que o fundo não nasça “contaminado” pelas obrigações 

assumidas isoladamente por seus cotistas, criando uma espécie de reserva exclusiva, o 

que também só fortalece tal modalidade de garantia. 

A Lei nº 11.079/2004 (art. 17, caput, e §3º) cria a figura de um gerente externo, 

tendo em vista que determina que instituição financeira federal delibere sobre a gestão e 

alienação dos bens e direitos do FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e 

                                                             
14 LIMA, Carlos Eduardo Dantas de Oliveira. Parcerias Público-Privadas: a reforma de 2012 e a possibilidade de 

pagamento imediato dos aportes financeiros pelo parceiro público. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 27 maio 2014. 

Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.48254&seo=1>.  
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liquidez. Sundfeld (2011, p.45) julga que tal medida não diminui a autonomia da gestão 

do FGP, mas colabora para a eficiência da administração financeira do fundo. Além 

disso, o dispositivo dá maior segurança à garantia prestada pelo FGP, mediante a 

participação do Estado em sua gestão.  

 Sundfeld (2011, p. 46) também reforça o entendimento de Garcia, já citado neste 

trabalho, quanto ao fato de o oferecimento de garantia aos contratos de PPP, inclusive 

pelo FGP, em nada se opor ao disposto no art. 100, da Constituição Federal de 1988, 

isto porque a eventual execução contra o Fundo Garantidor “será privada, porque 

privada é sua personalidade – e, portanto, privados são seus bens”, e aduz:  

A medida de modo algum implica a criação, por via de lei, de um sistema de execução 

de débitos públicos paralelo ao disposto no art. 100 da CF. Isso é evidente: a execução 

contra o parceiro público – seja movida pelo concessionário, seja pelo garantidor – 

será sempre a do citado art. 100. O que se submete a outro regime é a execução do 

débito contraído por uma pessoa privada – o FGP – ao prestar contratualmente uma 

garantia de pagamento de débito público. Evidentemente, o uso dessa solução está 

circunscrito às possibilidades patrimoniais da empresa pública FGP, não podendo se 

generalizar. Por isso, descabe falar em burla à norma constitucional. 

Há que se registrar a diversidade de garantias que podem ser fornecidas pelo 

FGP, na forma aprovada pela assembleia dos cotistas, nas seguintes modalidades15: 

I – fiança, sem benefício de ordem para o fiador; 

II – penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem 

transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia; 

III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP; 

IV – alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com 

agente fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia; 

V – outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a 

titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execução da garantia; 

VI – garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituído em 

decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao FGP. 

  

                                                             
15 Lei Federal nº 11.079/2004, art. 18, §1º. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa foi norteada pela observação e análise da segurança jurídica dos 

contratos de PPP.  

A primeira questão analisada neste trabalho foi referente ao momento político e 

econômico que motivou a edição da Lei Federal nº 11.079/2004, e a introdução do 

instituto das Parcerias Público-Privadas. Nota-se que a ausência de recursos próprios 

para a realização de projetos de implementação de infraestrutura pelo Estado foi o ponto 

crucial da adoção do modelo de PPP. Entretanto, atrair investimentos particulares em 

atividades não autossustentáveis, exigiu a modificação dos modelos de contratação com 

a Administração Pública.  

Isto porque os contratos administrativos, geralmente praticados pela 

Administração Pública, previam cláusulas exorbitantes, de garantias unilaterais ao 

Estado, deixando o particular sem segurança para aplicar seus recursos. 

Embora questionada por alguns doutrinadores, acerca da necessidade de criação 

de novo dispositivo legal para contratação entre o Estado e o particular, à revelia da 

utilização dos modelos já existentes, a Lei Federal nº 11.079/2004 foi celebrada pela 

introdução de novo modelo contratual que, mediante a mitigação dos riscos inerentes à 

realização do objeto do contrato, e ao oferecimento de garantias, estimulou o ingresso 

do capital privado no setor público.  

Esta preocupação em tornar seus contratos mais estáveis, teve como objetivo 

aumentar a credibilidade da Administração Pública, devido ao histórico de 

inadimplementos do setor público.  

Ao introduzir duas novas modalidades de concessões – a patrocinada e a 

administrativa –, criou-se a possibilidade de o contratado ser remunerado, também, por 

contraprestação pecuniária, especialmente no caso das concessões administrativas, em 

que a Administração Pública é usuária direta ou indireta. Com esta previsão, o leque de 

objetos passíveis de realização em parceria aumentou, pois atividades em que a 

possibilidade de lucro não é líquida, também se tornaram atrativos para o setor privado. 

A introdução de recursos no mercado fomenta o desenvolvimento econômico, e a oferta 

dos serviços públicos realizados, o desenvolvimento social.  
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As regras específicas para a realização de licitação para a contratação de PPP, 

como: a inversão de fases, nos moldes da lei do pregão; os condicionantes para a 

abertura de processo licitatório – especialmente a exigência de que a autorização pela 

autoridade competente esteja amparada em estudo técnico que demonstre a 

conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que 

justifiquem a opção pela adoção de PPP; a obrigatoriedade de realização de consulta 

pública, que torna o procedimento mais transparente; a possibilidade de utilização do 

Procedimento de Manifestação de Interesse da Inciativa Privada, que dota o 

procedimento de maior agilidade e credibilidade. Soma-se a essas medidas, a previsão 

de instituição de Órgão Gestor de PPP, que deve, precipuamente, definir os serviços 

prioritários para a execução no regime de parceria público-privada.  

A Lei Federal nº 11.079/2004 inovou ao resguardar a segurança jurídica dos 

contratos celebrados mediante PPP, criando um sistema de garantia diferenciado, em 

que há reciprocidade de garantias. O parceiro público continua resguardado de eventuais 

prejuízos ocasionados pelo parceiro privado. A novidade é que se ampliou a guarda de 

possíveis perdas financeiras do parceiro privado, principalmente pela criação do FGP, 

que pela sua personalidade privada, em caso de execução de dívidas, não submete o 

particular ao regime de precatórios, que inviabilizaria o interesse do parceiro privado 

em participar.  

Diante de todo o exposto neste trabalho, podemos concluir que o novo modelo 

de contratação proposto pela Lei Federal nº 11.079/2004 tornou os contratos firmados 

entre a Administração Pública e parceiros privados mais equilibrados e sólidos, 

favorecendo o aumento da segurança jurídica e estabilização da relação contratual.  
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